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 DA

INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 82.901.000/0001-27
NIRE: 42300004278
Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial
CEP 88104-800 – São José, SC
72.000.000 Ações Ordinárias
Valor da Oferta: R$1.242.000.000,00
Código ISIN: BRINTBACNOR9
Código de negociação das Ações na B3: INTB3
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$15,25 e R$19,25 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (“Companhia”) e os acionistas pessoas físicas identificados neste Prospecto Preliminar (“Acionistas Vendedores”), em conjunto com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou
Coordenador Líder”), o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Agente Estabilizador”) e o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em
conjunto com o Coordenador Líder, o Citi e o Agente Estabilizador, “Coordenadores da Oferta”), na qualidade de instituições intermediárias, estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas,
escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações”) a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), com esforços de colocação no exterior.
A oferta consistirá na distribuição pública (i) primária de, inicialmente, 46.000.000 novas Ações (“Oferta Primária” e “Ações da Oferta Primária”); e (ii) distribuição secundária de, inicialmente, 26.000.000 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores
(“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Secundária”, sendo a Oferta Secundária, em conjunto com a Oferta Primária, denominada como “Oferta”, e que as Ações da Oferta Secundária, em conjunto com as Ações da Oferta Primária, serão denominadas
“Ações da Oferta Base”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”),
com o Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, de 05 de março de 2020 (“Ofício-Circular CVM/SRE”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“Código ANBIMA” e “ANBIMA”, respectivamente), bem como com as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), sob a coordenação dos Coordenadores da
Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações junto a
Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas”, respectivamente, e as Instituições Consorciadas em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Citigroup Global Markets Inc., pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pelo Santander Investment Securities Inc. (“Agentes de
Colocação Internacional”) em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional (conforme definido neste Prospecto), a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (i) nos Estados
Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933,
conforme alterado (“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”) em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do
Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não
residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável
no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), e em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada (“Resolução 4.373”) e pela Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada
(“Instrução CVM 560”) ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”) sem a necessidade, para tanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros foram obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira” (“Anúncio de Início”), a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até
14.400.000 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, as quais serão utilizadas para atender eventual excesso de demanda
que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido neste Prospecto) (“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%, ou seja, em até 10.800.000 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem
alienadas pelos Acionistas Vendedores nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de
Colocação (conforme definido neste Prospecto), em conexão com a prestação de serviços de estabilização de preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme
abaixo definido). Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação (conforme definido neste Prospecto) por parte dos Coordenadores da Oferta.
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). Na
hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observada a condição de eficácia indicada neste
Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em
que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme descrito neste Prospecto.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior,
pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como parâmetro
as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo
qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação ....................................................................................................................................
Oferta Primária ....................................................................................................................................
Oferta Secundária ...............................................................................................................................
Total da Oferta ...................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

17,25
793.500.000,00
448.500.000,00
1.242.000.000,00

Comissões (R$)(2)(4)
0,69
31.740.000,00
17.940.000,00
49.680.000,00

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4)
16,56
761.760.000,00
430.560.000,00
1.192.320.000,00

Com base no Preço por Ação de R$17,25, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ação Suplementares.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, a partir da página 52 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores na Oferta, bem como o montante a ser recebido, veja página 26 deste Prospecto.

A submissão do registro de companhia aberta categoria “A” e a sua adesão e admissão ao Novo Mercado foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 25 de novembro de 2020, cuja ata foi devidamente registrada
em 09 de dezembro de 2020 perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (“JUCESC”) sob o nº 20202486702, e publicada no jornal “Valor Econômico” em 01 de dezembro de 2020 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (“DOESC”)
em 01 de dezembro de 2020. A reforma e consolidação do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”) foi aprovada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 08 de janeiro de 2021, cuja ata foi publicada no DOESC
no dia 11 de janeiro de 2021 e no jornal “Valor Econômico” em 12 de janeiro de 2021 e será devidamente registrada perante a JUCESC.
A realização da Oferta pela Companhia, mediante aumento de seu capital social dentro do limite de capital autorizado previsto no artigo 6º de 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 e do artigo 7º do Estatuto Social, e de seus termos e condições, foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 25 de novembro de 2020, cuja ata foi
devidamente registrada em 07 de dezembro de 2020 perante a JUCESC sob o nº 20202495639, e publicada no jornal “Valor Econômico” em 01 de dezembro de 2020 e no DOESC em 01 de dezembro de 2020.
A fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia, e por extensão, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do 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 dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na
JUCESC e publicada no jornal “Valor Econômico” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESC, no dia útil subsequente à publicação do Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e para a fixação do Preço por Ação.
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 realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos
Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Será admitido o recebimento de reservas para subscrição/aquisição das Ações, a partir de 19 de janeiro de 2021, as quais somente serão confirmadas pelos subscritores/adquirentes após o início do Prazo de Distribuição (conforme definido neste Prospecto).
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 26 de novembro de 2020.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS
AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
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 atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 631 ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA
COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 20 e 101, 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 658 DESTE PROSPECTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente estabilizador
A data deste Prospecto Preliminar é 12 de janeiro de 2021.

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

Os Srs. Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas,
Janete Savi de Freitas, Jadna Savi de Freitas, Maria Augusta
de Freitas Francalacci, Antonia de Freitas Tonin, Pedro Horn
de Freitas, Joanna Horn de Freitas, Antônio de Freitas Aiquel e
Eduardo de Freitas Teixeira, considerados em conjunto.

Acionistas Vendedores

Os Srs. Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas,
Janete Savi de Freitas e Jadna Savi de Freitas, considerados
em conjunto.

Administração

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

Administradores

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

Agente Estabilizador ou Itaú
BBA

O Banco Itaú BBA S.A.

ANBIMA

A Associação Brasileira
Financeiro e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Atuais Acionistas

Os Acionistas Controladores, a Dahua Europe B.V. e os Srs.
Altair Angelo Silvestri e Rafael Boeing, considerados em
conjunto.

Auditores Independentes

A (i) Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, para o
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e
informações
financeiras
intermediárias,
individuais
e
consolidadas da Companhia, referentes aos períodos de nove
meses findos em 30 de setembro de 2020 e 30 de setembro de
2019; e (ii) Ernst & Young Auditores Independentes S.S., para
os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

B3

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

O Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

A República Federativa do Brasil.
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das

Entidades

dos

Mercados

Dívida Bruta, Dívida Líquida
e/ou Caixa Líquido

A divida líquida é o resultado do cálculo da dívida bruta, que é
a soma dos financiamentos e empréstimos circulantes e não
circulantes da Companhia, deduzida os montantes registrados
como caixa e equivalentes de caixa, incluindo aplicações
financeiras de longo prazo. Quando os montantes de caixa e
equivalentes de caixa, incluindo aplicações financeiras de
longo prazo, superam a dívida bruta, o resultado é chamado de
caixa líquido.

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.

Citi

A Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos
e Valores Mobiliários S.A.

COVID-19

A doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

CMN

O Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

Código ANBIMA

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

CPF/ME

O Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda.

Código Civil

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

Companhia

A Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica
Brasileira.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

Coordenador Líder ou BTG
Pactual

O Banco BTG Pactual S.A.

CVM

A Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOESC

O Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.

Dólar, dólar, dólares ou US$

A moeda oficial dos Estados Unidos.
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EBITDA e Margem EBITDA

O EBITDA, sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization (em português: LAJIDA – lucro antes
dos juros, impostos sobre a renda, incluindo contribuição social
sobre o lucro líquido, depreciação e amortização) é uma medição
não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a
Instrução CVM 527, que consiste no lucro ou prejuízo líquido do
exercício ou período em questão ajustados pelo resultado
financeiro líquido, pelo imposto de renda e contribuição social sobre
o lucro líquido e pelas despesas de depreciação e amortização.
A Margem EBITDA consiste no resultado da divisão do EBITDA
pela receita operacional líquida.

Estados Unidos

Os Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia, aprovado em sede de assembleia
geral extraordinária realizada em 08 de janeiro de 2021.

Formulário de Referência

O formulário de referência da Companhia, elaborado nos
termos da Instrução CVM 480 e anexo a este Prospecto, a
partir da página 631 deste Prospecto.

Governo Federal

O Governo Federal do Brasil.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

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).

Instituição Escrituradora

A Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 384

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

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 527

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

Instrução CVM 560

A Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015,
conforme alterada.

IOF/Câmbio

O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativos a Títulos e Valores Mobiliários cobrado nas operações
de câmbio.

JUCESC

A Junta Comercial do Estado de Santa Caratina.
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Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

A Lei nº 6.385, de 7 de novembro de 1976, conforme alterada.

Lei 4.131

A Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada.

Novo Mercado

O segmento especial de negociação de valores mobiliários da
B3, que estabelece práticas diferenciadas de governança
corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem
observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas
estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações.

Ofício-Circular CVM/SRE

O Ofício-Circular CVM/SRE nº 01/20, divulgado em 5 de março
de 2020.

Prospectos

O Prospecto Definitivo
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

A moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

A Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento de Arbitragem

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

e

este

Prospecto

Preliminar,

Regulamento do Novo Mercado O Regulamento do Novo Mercado de Governança Corporativa da
B3, que disciplina requisitos para a negociação de valores
mobiliários de companhias abertas no Novo Mercado,
estabelecendo regras de listagem diferenciadas para essas
companhias, seus administradores e seus acionistas controladores.
Regulamento S

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

Resolução CMN 4.373

A Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de
29 de setembro de 2014, conforme alterada.

Santander

O Banco Santander (Brasil) S.A.

SEC

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

Securities Act

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

A Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica
Brasileira, sociedade por ações, devidamente inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 82.901.000/0001-27 e com seus atos
constitutivos devidamente registrados na JUCESC sob o NIRE
nº 42300004278.

Registro na CVM

A Companhia se encontra em fase de obtenção de registro
como emissora de valores mobiliários categoria “A” perante a
CVM, sendo que os registros de companhia aberta e da Oferta
foram requeridos junto à CVM em 26 de novembro de 2020.

Sede

Localizada na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial,
CEP 88104-800, na cidade de São José, Estado de Santa
Catarina, Brasil.

Diretoria de Relações com
Investidores

A diretoria de relações com Investidores da Companhia,
localizada na Sede da Companhia. O Diretor de Relações com
Investidores é o Sr. Rafael Boeing. O telefone da Diretoria de
Relações com Investidores da Companhia é +55 (48)
3281-9531 e o seu endereço eletrônico é ri@intelbras.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“INTB3”, e serão negociadas a partir do primeiro dia útil
imediatamente posterior à divulgação do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOESC e no jornal “Valor Econômico”.

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 631
deste Prospecto.

Website

www.intelbras.com.br – As informações constantes no site da
Companhia não são parte integrante deste Prospecto e não
estão a ele incorporadas por referência.

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta
poderão ser obtidas no Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto a partir da página 631 deste Prospecto, e
junto: (i) à Diretoria de Relações com Investidores; (ii) aos
Coordenadores da Oferta nos endereços e websites indicados
na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações
Adicionais” a partir da página 79 deste Prospecto; (iii) à CVM,
na Rua Sete de Setembro, 511, 5º andar, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou na Rua Cincinato
Braga, 340, 2º a 4º andares, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, ou, ainda, em seu website: www.cvm.gov.br; e
(iv) à B3, à Rua XV de Novembro, nº 275, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, ou, ainda, em seu website:
www.b3.com.br.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, a partir das páginas
20 e 101, respectivamente, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este
Prospecto a partir da página 658 deste Prospecto.
As estimativas e perspectivas sobre o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais concernentes a eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham
potencial de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de
mercado, reputação, negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou
fluxo de caixa. Embora a Companhia acredite que essas estimativas e perspectivas futuras sejam
baseadas em premissas razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram
efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente.
Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto e no Formulário de
Referência, tais como previstos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro, podem impactar
adversamente os resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e
perspectivas não se concretizem.
Dentre os fatores que podem influenciar as estimativas e declarações futuras da Companhia,
podem ser citados, como exemplo, os seguintes:
•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida em que
continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, portanto aumentando muitos
dos outros riscos descritos na seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência, anexo
a este Prospecto a partir da página 631;

•

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

•

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

•

os efeitos da crise financeira e econômica no Brasil;

•

disputas comerciais internacionais (a exemplo da atualmente vivenciada entre os Estados
Unidos e a China);

•

alterações na conjuntura social, econômica, política e de negócios do Brasil, incluindo,
exemplificadamente, flutuações nas taxas de câmbio (que sofreu volatilidade significativa
desde o início da pandemia de COVID-19), de juros ou de inflação, desvalorização do Real,
nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e liquidez nos mercados
doméstico de crédito, financeiro e de capitais;

•

um novo rebaixamento da classificação de crédito do Brasil;

•

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

instabilidade política no Brasil (incluindo com relação às políticas implementadas pela
administração do presidente Jair Bolsonaro, ou como resultado de intervenção governamental ou
novos impostos ou tarifas), e alterações nas condições políticas e macroeconômicas no Brasil;

•

as decisões dos processos ou procedimentos judiciais ou administrativos;

•

capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento;

•

capacidade da Companhia de se financiar adequadamente;

•

mudança no cenário competitivo no setor de atuação da Companhia, bem como alterações nas
preferências ou na situação financeira dos clientes e demandas pelos serviços da Companhia
ou, ainda, na capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;

•

modificações em leis e regulamentos aplicáveis aos setores de atuação da Companhia,
incluindo os que envolvem questões imobiliárias, fiscais e trabalhistas;

•

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

•

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

•

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

•

eventos de força maior; e

•

outras considerações discutidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
deste Prospecto, nas páginas 20 e 101, respectivamente, bem como nas seções “4. Fatores de
Risco”, “5. Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos”, “7. Atividades do
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, anexo
a este Prospecto a partir da página 658.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro.
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O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA
COMPANHIA, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E
PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU
IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS CONTIDAS 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 ASSUMIRAM A RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR
PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES
FUTURAS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA
INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUAISQUER OUTROS FATORES. MUITOS DOS
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA
CAPACIDADE DA COMPANHIA DE CONTROLE OU PREVISÃO.
As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem informações pertinentes a
resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, dinâmica setorial,
oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da
concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e perspectivas para o
futuro constantes neste Prospecto podem vir a não se concretizar.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da
página 631.
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 futuras
da situação financeira e dos resultados operacionais, da participação de mercado e posição
competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquela
expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão
esses resultados estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. Tendo em
vista estas limitações, os potenciais investidores não devem tomar suas decisões de investimento
exclusivamente com base nas estimativas e perspectivas para o futuro contidas neste Prospecto.
Estimativas de Mercado e Outras Informações
São feitas declarações neste Prospecto sobre estimativas de mercado, a situação em relação aos
concorrentes e a participação no mercado da Companhia, bem como sobre o tamanho dos
mercados em que atua. Tais declarações são feitas com base em pesquisas internas e pesquisas
de mercado e em informações obtidas de fontes que a Companhia considera confiáveis. A menos
que indicado de outra forma, todas as informações macroeconômicas foram obtidas junto ao
BACEN, IBGE e FGV. A Companhia não tem motivos para acreditar que tais informações não
sejam corretas em seus aspectos relevantes, razão pela qual não as verificou de forma
independente.
Todas as referências feitas neste Prospecto a “Real”, “Reais” ou “R$” dizem respeito à moeda
oficial do Brasil e todas as referências a “Dólar”, “Dólares” ou “US$” dizem respeito à moeda
corrente dos Estados Unidos.
Adicionalmente, alguns números constantes deste Prospecto e no Formulário de Referência anexo
a este Prospecto a partir da página 631, podem não representar totais exatos em razão de
arredondamentos efetuados. Sendo assim, os resultados apresentados em algumas tabelas
presentes neste Prospecto podem não corresponder ao resultado exato da soma dos números que
os precedem, ainda que a diferença seja mínima.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DE NOSSAS INFORMAÇÕES. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS
SOBRE NÓS ESTÃO DESCRITAS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A
ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 631. LEIA-OS ANTES DE ACEITAR A OFERTA. Este Sumário não
contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir em nossas Ações. Antes de tomar
sua decisão em investir em nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e
o Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da página 631, incluindo as informações contidas nas
seções “Considerações Sobre Estimativas e Perspectivas Sobre o Futuro”, e “Principais Fatores de Risco Relativos
à Companhia”, nas páginas 6 e 20 deste Prospecto, bem como nas seções “3. Informações Financeiras
Selecionadas”, “4. Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores”, respectivamente, do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 643, além de nossas demonstrações financeiras e notas
explicativas anexas a este Prospecto a partir da página 341. Salvo indicação em contrário, os termos “nós”,
“nossos/nossas”, “Companhia” e “Intelbras” referem-se à Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica
Brasileira e suas controladas e subsidiárias. As informações constantes neste Sumário são consistentes com as
informações de nosso Formulário de Referência, nos termos do inciso II, § 3º, do artigo 40 da Instrução CVM 400.
Visão Geral
Somos a Intelbras, a maior fabricante nacional de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação
do Brasil, segundo o monitoramento Intelbras de dados de importação (Midi)1. Estamos presentes em 98% dos
munícipios identificados por nós com potencial de consumo eletrônico no Brasil2 e exportamos nossos produtos
para diversos países3. Em 30 de setembro de 2020, nossa receita operacional líquida totalizou R$1.463.152 mil,
representando um aumento de 20,2% quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de
2019, quando totalizou R$1.217.510 mil. No mesmo período, nosso lucro líquido totalizou R$121.210 mil e nosso
EBITDA totalizou R$250.804 mil.
Nossa trajetória teve início em Santa Catarina em 1976, quando iniciamos nossas atividades com a fabricação
de centrais e aparelhos eletrônicos. Com o passar dos anos, expandimos nosso portfólio e, atualmente,
fornecemos produtos e soluções em segurança eletrônica, controles de acesso, redes, comunicação, energia
e energia solar, que se integram e se completam.
Em linhas gerais, fornecemos nossos produtos para os setores empresarial, residencial e condominial4
equipamentos e softwares necessários para o monitoramento, armazenamento e gerenciamento de dados e
comercializamos desde câmeras de vídeos, alarmes, fechaduras, roteadores, telefones corporativos e rádio
comunicadores até baterias, cabos e painéis de energia solar.
No canal de rede de distribuição, contamos com aproximadamente 3705 distribuidores (parceiros), que compram
nossos produtos e os revendem para nossos aproximadamente 80.000 revendedores credenciados6, que
conquistamos ao longo de nossos 44 anos de Intelbras, e que oferecem nossos produtos aos consumidores finais,
representando 74,7% de nossas vendas até 30 de setembro de 2020. Os nossos demais canais de venda incluem
vendas direto aos varejistas, integradores7 e contas nomeadas (grandes clientes atendidos pela fábrica), que
representaram 12,4%, 6,6% e 6,3% das vendas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2020.
Nosso relacionamento diferenciado com os distribuidores, construído ao longo dos mais de 40 anos de nossa
história, dificulta a entrada de novos concorrentes no mercado brasileiro, tendo em vista a fidelidade que
consolidamos com esses parceiros. Nos aproximamos muito deles por meio de programas de incentivo (Programa
de Canais, Programa Revendedores Mais Verde, entre outros), treinamento e compromisso pós-venda.
Somos reconhecidos por diversos prêmios do setor. No primeiro semestre de 2020, tivemos NPS (Net Promoter
Score)8 de 60,4 e em 2019 tivemos Brand Awarenesss9 de 97% de nossos consumidores. Adicionalmente, em
1

2
3

4
5
6
7

8

De acordo com o nosso market share e o market share de nossos concorrentes verificados por meio do MIDI - Monitoramento Intelbras de
Dados de Importação. Para mais informações sobre o MIDI, vide item 7.3(iii)(c) do Formulário de Referência anexo a este Prospecto a
partir da página 742.
De acordo com dados de venda internos, da área de vendas de sell-out do Canal de Distribuição.
Celebramos contratos no Brasil para a exportação de nossos produtos para países da América do Sul, da América Central e do continente
africano, tais como: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, República
Dominicana, Colômbia, Equador, Venezuela, Cuba, Panamá, Nicarágua, Angola, Moçambique e Egito. No período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2020, o volume de tais exportações representou menos de 1% de nossa receita operacional líquida.
Nossos produtos e serviços são destinados para: residências, condomínios, provedores, indústria, transportes, finanças, governos,
operadores, setor de saúde, setor hoteleiro, varejo e call center, entre outros.
Considera todas as unidades de distribuição dos parceiros
O revendedor credenciado é um revendedor e instalador terceirizado, que passa por nosso processo de treinamento e capacitação.
Os Integradores consistem em instaladores que adquirem os produtos diretamente de nossa Companhia para instalá-los e integrá-los a produtos
e soluções mais complexas, inclusive que envolvam eventualmente mais de uma marca, direcionado por exemplo, a cidades inteligentes, grandes
empresas que demandam produtos e soluções através de profissionais tecnicamente mais habilitados às suas necessidades.
Net Promoter Score ou NPS é uma metodologia padrão de mercado que se baseia na pergunta: “Em uma escala de 0 a 10, qual a
probabilidade de você recomendar a Intelbras para um amigo ou parente?”. Os respondentes do questionário padrão enviado por e-mail
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outubro de 2020, fomos reconhecidas pelos nossos 3.500 colaboradores como “Great Place to Work” de acordo
com a revista Época e uma das Melhores Empresas para Trabalhar, de acordo com a revista Você S/A, sendo
que a partir de 2001 fomos reconhecidos por 17 vezes em pelo menos em uma das publicações.
Além disso, somos liderados por uma equipe altamente qualificada, profissionalizada desde 2005 e composta
por executivos com ampla experiência em nossos setores de atuação. Esse time conduziu o nosso
crescimento operacional e financeiro ao longo dos anos, bem como nos manteve em crescimento mesmo
durante a pandemia do COVID-19. O nosso Diretor Presidente, Sr. Altair Silvestri, possui mais de 40 anos de
experiência em nossa Companhia, tendo passado por áreas como Custos, Diretoria Industrial e Pesquisa e
Desenvolvimento. Por sua vez, o nosso Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Rafael Boeing,
possui mais de 25 anos de Intelbras, tendo passado pela área de Contabilidade.
Nos últimos anos, estreitamos nossos laços comerciais com o grupo Dahua Technology, que é um dos líderes
mundiais em segurança eletrônica e nosso parceiro comercial há mais de 10 anos10. Com isso, reforçamos nossos
pontos fortes enquanto desenvolvedora de soluções integradas e consolidamos nossa posição de liderança no
mercado nacional de segurança eletrônica. Nesse cenário, em 31 de dezembro de 2018, celebramos com a
Zhejiang Dahua Tecnology Co., Ltd., sociedade pertencente ao grupo econômico da Dahua ("Fornecedora Dahua"),
um acordo de cooperação, por meio do qual nos comprometemos a, por um período de 10 anos a contar da data
de celebração do referido acordo, conceder à Fornecedora Dahua a prioridade ("Direito de Prioridade") no
fornecimento de produtos de circuito fechado de televisão (CFTV), composto por câmeras de segurança eletrônica
e gravadores digitais de vídeo (“Produtos”), desde que observadas, pela Fornecedora Dahua, a concessão de
determinadas condições comerciais, conforme detalhadas no item 16.4 do nosso Formulário de Referência. Através
dessa parceria estratégica, em 23 de agosto de 2019, os nossos acionistas Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de
Freitas, Janete Savi de Freitas, Jadna Savi de Freitas, Pedro Horn de Freitas e Joanna Horn de Freitas celebraram
com a Dahua Europe B.V. ("Dahua B.V.") contrato de compra e venda, por meio da qual a Dahua B.V. passou a
deter 10% de nosso capital social.
A fim de nos tornarmos uma empresa mais sustentável, em 2020, introduzimos em nossa fábrica localizada
em São José/SC 4.119 módulos fotovoltaicos fabricados por nós (o que representa 8.238 m2 de painéis
solares), de 330 W e potência de 1.359 kWp, que foram instalados em apenas 80 dias. Para este primeiro
ano, acreditamos que a geração estimada de nossos painéis solares será de 1.739 MW/hora, o que equivale
ao consumo de aproximadamente 725 residências em um ano. Nossos painéis solares são responsáveis pela
geração de energia de aproximadamente 25% de nosso consumo mensal. Com esse resultado, esperamos
que mais de 900 toneladas de CO2 deixarão de ser jogadas à atmosfera em um ano, reforçando nosso
compromisso com a geração de energia limpa em prol do meio ambiente.
Principais Indicadores Financeiros e Operacionais
A tabela a seguir apresenta um resumo de nossos principais indicadores financeiros e operacionais relativos
às nossas informações trimestrais referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro e 2020 e
2019, bem como às nossas demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017. Para mais informações sobre as nossas demonstrações financeiras, vide
seção 10 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da página 802.
Indicadores
financeiros (em R$
mil, exceto %)
Receita operacional
líquida ......................
Lucro bruto ..................
Lucro líquido ...............
EBITDA(1) ....................
Resultado financeiro e
variação cambial ......
Dividendos(2)(3) .............
Caixa líquido(4) ............
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Período de
nove meses
findo em
30/09/2020

Período de
nove meses
findo em
30/09/2019

1.463.152
535.066
121.210
250.804

1.217.510
422.015
118.142
140.575

(135.270)
11.249
145.601

(9.016)
68.439
179.181

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

▲
20x19

▲

2019

2018

2017

20,2%
26,8%
2,6%
78,4%

1.697.956
593.146
189.393
202.611

1.440.192
526.401
162.496
203.556

1.498.236
524.870
183.792
194.564

17,9%
12,7%
16,6%
-0,5%

-3,9%
0,3%
-11,6%
4,6%

1400,3%
-83,6%
-18,7%

6.539
91.193
140.623

15.436
23.590
137.145

-121,7%
158,3%
-23,9%

-294,8%
49,7%
34,7%

(30.073)
35.305
184.673

19x18

18x17

após a compra são classificados de acordo com a nota que atribuíram: promotores (pessoas que deram 9 ou 10), neutros (pessoas que
deram 7 ou 8) e detratores (pessoas que deram 0 a 6). O índice é calculado como: (promotores – detratores) / total de respondentes.
De acordo com pesquisa realizada pela TOP BRANDS, que considerou as regiões sul e sudeste, com base em casos de clientes que
efetuaram uma compra de produtos de telecomunicação eletrônica nos últimos 12 meses em 2017.
Informação extraída da seguinte análise Omdia 2020 Video Surveillance Analytics Market Share Database e do Ranking 50
Security 2018 da Asmag Global Security, portal B2B voltado para players globais de segurança em que a Dahua Technology apareceu
como a maior empresa 100% privada do setor de segurança eletrônica, e a segunda maior considerando todas as empresas, disponível
em https://revistasegurancaeletronica.com.br/dahua-technology-e-eleita-maior-empresa-100-privada-do-setor-de-seguranca-eletronica/.
Segundo a publicação, a Dahua Technology alcançou a posição de maior empresa privada do mundo segundo o critério de receita bruta
verificada no ano de 2017.
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(1)

(2)

(3)

(4)

O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de
2012, e consiste no lucro líquido do exercício/período ajustado pelo resultado financeiro líquido, incluindo a variação cambial líquida, pelo
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e pelas despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida
contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas IFRS e não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado como substituto ou alternativa ao lucro (prejuízo) líquido, indicador de desempenho
operacional, medida de liquidez, tampouco como base para a distribuição de dividendos. Outras empresas podem calcular o EBITDA de
maneira diferente da Companhia. Para reconciliação do lucro líquido para o EBITDA, vide seção 3.2 do Formulário de Referência anexo
a este Prospecto a partir da página 644.
Corresponde ao montante de dividendos distribuídos, com base no lucro líquido do respectivo exercício social, somado ao montante de
juros sobre o capital próprio, distribuído no respectivo exercício social. Adicionalmente, nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 a Companhia declarou dividendos à reserva de lucros retidos, constituída em anos anteriores, de
R$22.193 mil e R$28.252 mil, respectivamente.
No âmbito de reunião realizada em 8 de janeiro de 2021 ("RCA de 8.01.21"), o Conselho de Administração da Companhia aprovou a
distribuição de proventos no montante de R$83.474.472,38 dos quais, (a) R$49.904.014,03 serão distribuídos a título de dividendos
intermediários, com base na Reserva de Lucros registrada nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 30 de junho de 2020, nos
termos do artigo 204, §2º da Lei das Sociedades por Ações; e (b) R$33.570.458,35 serão distribuídos e calculados a título de juros sobre
capital próprio, nos termos do Artigo 18, (ix) do Estatuto Social da Companhia. No âmbito da RCA de 8.01.21 ficou consignado que
(i) terão direito ao recebimento dos proventos as pessoas que eram acionistas da Companhia em 8 de janeiro de 2021; e (ii) o montante
líquido de R$28.534.889,68 poderá ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, nos termos da legislação aplicável. A Administração da Companhia salienta que os recursos eventualmente obtidos a
partir de sua oferta pública primária de ações não serão utilizados para realizar o pagamento da referida distribuição, uma vez que a
Companhia possui atualmente caixa suficiente para suprir essa necessidade.
O Caixa Líquido equivale ao total dos financiamentos e empréstimos deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras de longo prazo. O Caixa Líquido não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas
práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB e não possui um significado padrão. Outras empresas
podem calcular o Caixa Líquido de maneira diferente da Companhia. Para reconciliação dos financiamentos e empréstimos para o Caixa
Líquido, vide seção 3.2 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da página 644.

A tabela abaixo demonstra nossa receita operacional líquida e o volume vendido em cada um de nossos
segmentos operacionais:

Indicadores

Período de
nove meses
findo em
30/09/2020

Período de
Exercício social encerrado em
▲
nove meses
31 de dezembro de
findo em
20x19
2019
2018
2017
30/09/2019
(em milhares de R$, exceto %)

▲
19x18

18x17

Segurança
Receita operacional
líquida ...........................
Volume (mil unidades) .....

777.029
11.990

725.325
10.261

7,1%
16,9%

1.006.562
14.148

823.255
12.364

856.434
10.642

22,3%
14,4%

-3,9%
16,2%

576.025
9.796

576.595
11.290

599.834
13.226

-0,1%
-13,2%

-3,9%
-14,6%

115.369
1.696

40.342
1.015

41.968
612

186,0%
67,2%

-3,9%
65,8%

Comunicação
Receita operacional
líquida ...........................
Volume (mil unidades) .....

543.673
9.205

420.932
7.264

29,2%
26,7%
Energia

Receita operacional
líquida ...........................
Volume (mil unidades) .....

142.450
1.690

71.253
1.211

99,9%
39,6%

Vantagens Competitivas
Nossa presença histórica e consolidada no país, bem como nossa adaptação às necessidades do mercado
nos garantem as seguintes principais vantagens competitivas, que nos diferenciam de nossos concorrentes:
Rede de distribuição ampla e desenvolvida, com acesso a uma sólida plataforma de vendas
Possuímos uma rede de distribuição extremamente ampla e desenvolvida, presente em todos os Estados do
país e no Distrito Federal. Contamos com o apoio de mais de 37011 distribuidores (parceiros), que compram
nossos produtos e os revendem para nossos aproximadamente 80.000 revendedores terceirizados, que, por
sua vez, oferecem nossos produtos aos nossos consumidores finais. Através desse canal, adquirimos um
nível elevado de capilaridade, o que contribui com o nosso desafio de continuar desenvolvendo nosso portfólio
de produtos e fortalecimento da nossa marca (Intelbras). Nossas formas de comercialização estão detalhadas
abaixo e podem ser melhor visualizadas conforme o gráfico abaixo:
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Considera todas as unidades de distribuição dos parceiros.
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Por meio do nosso Centro de Capacitação em Tecnologia iTec, oferecemos treinamentos comerciais e
técnicos, além de certificações, focados em nossas unidades de negócio, gerando maior retenção e aumento
de fidelidade dos parceiros. No acumulado de 2019 e no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2020, treinamos 403.658 profissionais. Outros fortes impulsionadores da fidelização dos distribuidores e
integradores são os nossos programas de incentivo. Alguns exemplos abaixo:
Programa de Canais
A Intelbras entende que o desenvolvimento do mercado é de responsabilidade da marca, disponibilizando
produtos competitivos e adequados ao seu público. Por outro lado, o acesso a este mercado se dá através de
seu canal de distribuição. Por esta razão, a companhia apoia tanto os distribuidores quanto os revendedores
nas estratégias de acesso ao mercado para seus produtos e desta forma construiu a uma rede fiel, robusta e
pulverizada de clientes. O Programa de Canais Intelbras (PCI) é baseado em quatro grandes pilares:
transparência, regras claras, relacionamento e compromissos mútuos, entre a companhia e seus
distribuidores, e é extensivo aos revendedores/instaladores, conforme descrito abaixo:
•

Relacionamento comercial único com distribuidores e revendedores

•

Eficiência operacional, otimizando as margens para os distribuidores, dados seus custos fixos

•

Desenvolvimento do mercado, provendo leads comerciais aos parceiros

•

Apoio próximo ao relacionamento com o cliente no pós-venda

•

Acesso ao exclusivo portal de treinamento e certificação, tanto online quanto presencialmente

•

Universidade Intelbras – programa de treinamento para apoiar distribuidores e revendedores em assuntos
de administração de negócios

•

Acúmulo de pontos de fidelidade quando vendem produtos Intelbras – podem ser utilizados para adquirir
prêmios exclusivos e muitos outros benefícios (itens de marketing, reembolso de gasolina, entre outros)

Benefícios

Compromissos

•

•
•
•
•
•
•
•

Distribuidores
Acesso à plataforma robusta da Intelbras:
o Fundo de marketing cooperativo
o Plataforma de suporte ao cliente
o Relatórios de inteligência de negócios
o Geração de leads
Descontos de receita
Rotação de estoque para produtos ociosos
Proteção de preços
Objetivos quadrimestrais de sell-in
Prover informações de estoque e sell-out
Seguir políticas de suporte ao cliente e
precificação
Se abster de vender ao consumidor final
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•
•
•

Revendedores/instaladores
Acesso à plataforma robusta da Intelbras:
o Fundo de marketing cooperativo
o Plataforma de suporte ao cliente para parceiros
Ouro
Descontos para aquisição de produtos
Acesso a programas de treinamento exclusivos
Suporte para registro de projeto e conselhos técnicos

•
•
•
•
•

Objetivos quadrimestrais
Ao menos dois profissionais treinados
Seguir diretrizes de infraestrutura
Presença online
Constantemente prover métricas de sell-out e KPIs

•

Programa Distribuidor Mais Verde
O programa Distribuidor Mais Verde abrange 85% dos distribuidores, e representa 84% da receita líquida do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 no Canal de Distribuição. Os principais benefícios dos
distribuidores verdes incluem: descontos para aquisição de produtos (de 2% a 9%, dependendo do
segmento), prioridade em iniciativas de marketing e prioridade em lançamento de produtos e recebimento.
Através deste programa, o distribuidor concede exclusividade à Companhia nas linhas de produto
comercializados por seu próprio interesse. Àquele distribuidor que optar por ser exclusivo nas linhas de
produtos da companhia, a companhia oferece um pacote de benefícios, também exclusivos, conforme
anteriormente citado.
Canal varejo
Além dos distribuidores, possuímos também uma forte presença nos pontos de venda, atrelado a um
relacionamento próximo aos varejistas. Em 2019, tal canal era representado por:
•

90 promotores

•

55.000 visitas

•

3.500 pontos de venda servidos

•

23.000 ações de marketing

•

28.000 ações de pontos de venda

Canal integradores e contas nomeadas
Atendemos algumas contas nomeadas de forma direta e indireta, provendo soluções sob medida. O
faturamento a partir da comercialização direta com os cerca de 1.300 integradores e contas nomeadas
representaram R$30,8 milhões de Receita Líquida no primeiro trimestre de 2020. Da Receita Líquida advinda
de clientes deste canal, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 55% foi originada de
integradores, enquanto 45% tiveram sua origem diretamente nas contas nomeadas. Afim de atender todos os
nossos canais de venda e consumidores finais, possuímos canais de suporte e técnicos com altos índices de
satisfação.
Canais de suporte
Estamos disponíveis a nossos clientes por diversos meios:
Em mil interações
Ligações diretas ..........
Whatsapp ....................
E-mail ..........................
Mídias ..........................

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017
2018
2019
384
61
90
15

471
72
86
14

634
167
108
15

Período de nove meses findos em
30/09/2020
508
198
57
17

Com isso, conseguimos manter nosso atendimento de alta qualidade, tendo tido a melhor nota (“Ótimo”) no
Reclame Aqui desde 2018. Nosso canal de suporte entrega uma excelente experiência ao consumidor de
forma consistente ao longo do tempo, enquanto gera cada vez mais leads.
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Rede de Assistência Técnica
Nossa rede de assistência técnica está presente em todas as regiões do Brasil, de acordo com as figuras abaixo:

O aumento do número de técnicos autorizados treinados em 2019 se deu por conta da nossa iniciativa de
treinamento digital.
Portfólio de Produtos vasto e completo, alinhado a um contínuo processo de pesquisa e
desenvolvimento
Temos em nossa essência a identificação, desenvolvimento, exploração e integração de potenciais novas
áreas de atuação, processo que, historicamente, tem se mostrado bem-sucedido, e que acreditamos que nos
permite abranger grande parte dos espectros de consumidores que buscam por produtos dos setores de
segurança eletrônica, controles de acesso, redes, comunicação, energia e energia solar. Todas nossas seis
unidades de negócios (segurança eletrônica, controles de acesso, redes, comunicação, energia e energia
solar) se integram, se complementam e foram pensadas e desenvolvidas identificando oportunidades e
necessidades da nossa rede de revendedores e instaladores credenciados. Essa estrutura nos permite
fornecer um portfólio de produtos e serviços vasto e completo aos nossos consumidores finais, o que dificulta
a entrada de concorrentes no mercado em que atuamos.
Em complemento aos produtos oferecidos, possuímos também 28 aplicativos móveis proprietários disponíveis. Juntos,
já acumularam, historicamente, aproximadamente 6,8 milhões de downloads, rendendo uma Receita Líquida de
aproximadamente R$8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aproximadamente
R$13 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Alguns de nossos aplicativos são:

Adicionalmente, possuímos um consolidado processo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e
serviços, tendo investido historicamente cerca de 4% da nossa receita operacional líquida em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). Nossa preocupação em pesquisar e desenvolver novos produtos e serviços nos
coloca em uma boa posição frente aos nossos concorrentes, tendo em vista a necessidade de inovação de
desenvolvimento de novas tecnologias no mercado em que atuamos.
Contamos com um time dedicado a pesquisa e desenvolvimento há mais de 40 anos, atualmente composto
por aproximadamente 400 profissionais, sendo desses com ensino médio, técnico, graduação e pósgraduação. Nossa estrutura é composta por laboratórios de desenvolvimento de TI, laboratórios de segurança
elétrica e laboratórios de testes mecânicos, compondo mais de 3.200 metros quadrados de área dedicada. Os
resultados de tais esforços são visíveis, uma vez que cerca de 70% do faturamento da Companhia é realizado
com itens desenvolvidos internamente.
Posição de Liderança no Mercado
Em razão da nossa ampla e desenvolvida rede de distribuição e da nossa atuação em diversos setores, com um
extenso portfólio de produtos, consolidamos nossa posição de liderança em diversos mercados, tais como
segurança eletrônica, controles de acesso e comunicação. Desde a nossa fundação desenvolvemos novos
produtos e serviços, expandindo nossas operações para novas regiões do Brasil. Adicionalmente, nos
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beneficiamos de uma base ampla, diversificada e estratégica de fornecedores, que varia desde empresas de
matérias-primas, a fornecedores de tecnologia, a exemplo da Dahua, nossa fornecedora para produtos do
segmento de CFTV, da nossa unidade de negócio de segurança eletrônica e acionista titular de 10% do nosso
capital social. Somos líderes nos mercados de segurança eletrônica, controles de acesso e comunicação, sendo
que em, 31 de dezembro de 2019, possuíamos, respectivamente, 44%, 22% e 32% de market share, e 47%,
21% e 31%, em 30 de setembro de 2020, de acordo com levantamentos realizados pela nossa administração.
Desses, apenas o market share de comunicação diminuiu em 2019, por conta de uma mudança no mix de
produtos, dados efeitos de não-recorrência12.
Adicionalmente, acreditamos que o sucesso no desenvolvimento de novos negócios é fruto de uma posição
estratégica no mercado e, por essa razão, possuímos como diretriz ser líder em cada categoria de atuação.
Abaixo está a evolução do market share das categorias de nossos produtos:
Categoria

2019

31 de dezembro de
2018

2017

Controle de acesso ....................
Segurança eletrônica .................
Redes .........................................
Comunicação .............................
Energia .......................................
Energia solar ..............................

22%
44%
23%
32%
9%
1,3%

17%
40%
22%
49%
7%
-

16%
38%
20%
48%
5%
-

Conscientização da Marca (Brand Awareness)
Somos reconhecidos por diversos prêmios do setor. No primeiro semestre de 2020, tivemos um NPS (Net
Promoter Score) de 60,4 e em 2019, tivemos um Brand Awarenesss13 de 97% de nossos consumidores,
sendo que 71% das pessoas dizem já terem comprado um produto da Intelbras, e 84% preferem a Intelbras
aos competidores, de acordo com uma pesquisa realizada pela Midia QI. Adicionalmente, em outubro de 2020
fomos reconhecidas pelos nossos 3.500 colaboradores como “Great Place to Work”, de acordo com a revista
Época e uma das Melhores Empresas para Trabalhar, de acordo com a revista Você S/A, sendo que a partir
de 2001 fomos reconhecidos por 17 vezes em pelo menos em uma das publicações.
•

Estamos constantemente expostos a canais de mídia de primeira linha, como por exemplo Discovery
Channel, Globo News, CNN Brasil e GNT.

•

Somos patrocinadores oficiais da Copa do Brasil, um dos maiores eventos esportivos do Brasil, de
2019 a 2022
o

Marca exposta na transmissão de mais de 750 jogos de futebol, somando mais de 37 horas de
exposição

o

Posicionamento forte entre os revendedores, disponibilizando 1.735 ingressos e 16 tours pelos
estádios

•

Possuímos mais de 90 promotores de trade marketing

•

Realizamos mais de 160 showrooms e mais de 90 eventos em 2019

Adicionalmente, nossa estratégia de marketing digital está pautada em três principais pontos (dados de 30 de
setembro de 2020):
•

•

12
13

Website
o

Mais de 2,8 milhões de buscas por mês

o

Mais de 800 mil acessos por mês

o

Mais de 70 mil buscas “aonde encontrar”

Redes sociais
o

101 mil seguidores no Instagram

o

181 mil seguidores no Facebook

o

152 mil inscritos no YouTube

Em 2019, iniciamos a produção de Smart TVs, rádios comunicadores profissionais e Assistente Eletrônico (smart speaker), aumentando
o mercado total endereçável.
De acordo com pesquisa realizada pela TOP BRANDS, que considerou as regiões sul e sudeste, com base em casos de clientes que
efetuaram uma compra de produtos de telecomunicação eletrônica nos últimos 12 meses em 2017.
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•

Influenciadores
o

Nova estratégia para comunicar com clientes diferentes

o

190 influenciadores

o

Mais de 7,4 milhões de pessoas impactadas pelas campanhas

Utilizamos de diferentes canais para apresentarmos os nossos produtos aos clientes:

Todos esses meios de comunicação nos permitem promover a conscientização de nossa marca e manter os
nossos clientes informados sobre nossos novos produtos e serviços.
Indicadores operacionais e financeiros consistentes e resilientes, combinados com sólida experiência
em aquisições
Acreditamos que principalmente em razão das vantagens competitivas mencionadas acima e abaixo,
apresentamos indicadores operacionais e financeiros consistentes que se mostraram resilientes mesmo em
períodos de instabilidade, a exemplo da crise econômico-política vivenciada pelo país entre os anos de 2014 a
2017, bem como, mais recentemente, durante a pandemia do Covid-19. Adicionalmente, acreditamos adotar
gestão financeira conservadora e segura, a exemplo da nossa prática14 de manter ao menos 1 (um) mês de
faturamento em caixa.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, nossa receita operacional
líquida totalizou R$1.697.956 mil, R$1.440.192 mil e R$1.498.236 mil, respectivamente, o que resultou em um
CAGR[2017-2019] de 6,8%. Nos mesmos exercícios sociais, nosso lucro líquido totalizou, respectivamente,
R$189.393 mil, R$162.496 mil e R$183.792 mil, nosso EBITDA totalizou, respectivamente, R$202.611 mil,
R$203.556 mil e R$194.564 mil, significando um CAGR[2017-2019] de 4,7%. Em 31 de dezembro de 2019, 2018
e 2017 nosso caixa líquido totalizou, respectivamente, R$140.623 mil, R$184.673 mil e R$137.145 mil.
Nossas operações se mostraram resilientes durante o período adverso da pandemia do COVID-19. Nossa
receita operacional líquida passou de R$1.217.510 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2019 para R$1.463.152 mil no mesmo período de 2020, crescendo 20,2%.
Em benefício do nosso crescimento, apresentamos um aumento relevante nas despesas de capital no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com 2018 e 2017. Tal aumento
ocorreu por conta de investimentos em aquisições de participações societárias na Seventh e Metalúrgica
Décio, e do desenvolvimento da nossa nova planta produtiva, conforme figura abaixo:

As aquisições realizadas no ano de 2019 nos permitiram ingressar com grande competitividade no mercado
de fabricação de racks para redes e reforçando nossa posição no mercado de serviços de tecnologia em
segurança eletrônica, com softwares de monitoramento de imagens.
14

Apesar de ser uma prática da nossa administração, essa não é uma política formalmente aprovada pela nossa Companhia.
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Além dessas, possuímos um grande repertório de sucesso em outras aquisições, como as listadas abaixo:
•

2013: Aquisição da Automatiza e Engesul, entrando nos segmentos de controles de acesso e prevenção
contra incêndios

•

2005/2007: Aquisição da Maxcom, entrando nos segmentos de segurança eletrônica e redes

Estrutura de Governança Corporativa Profissionalizada
Possuímos uma Administração altamente profissionalizada e qualificada, que extrapola os requisitos mínimos
que devem ser adotados por companhias que possuem ações admitidas à negociação no segmento especial
de governança corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, denominado Novo Mercado. Desde 2005,
contamos com uma Diretoria profissionalizada e capacitada formada pelo nosso Diretor Presidente, Sr. Altair
Silvestri, e pelo nosso Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Rafael Boeing, que atuam no
setor há mais de 40 e 25 anos, respectivamente e que não possuem vínculo familiar ou pessoal com os
nossos Acionistas Controladores.
Além disso, desde 1991, contamos com um Conselho de Administração. O nosso Conselho de Administração
possui ao menos um conselheiro independente desde 1991 e, adicionalmente, desde 2019 conta com um
conselheiro eleito pela Dahua, que, a despeito da relação comercial que mantem com a nossa Companhia,
não possui qualquer outra relação com os nossos Acionistas Controladores.
Acreditamos na eficácia de mecanismos internos e externos de controle e auditoria. Por essa razão, desde
2000 somos auditados por uma das empresas de auditoria líderes de mercado (Big Four), sendo que
alternamos nossos auditores de 5 em 5 anos. Adicionalmente, em 2010 instalamos um comitê de auditoria
interna não estatutário, que, em 25 de novembro de 2020 passou a ser vinculado ao nosso Conselho de
Administração, em linha com as melhores práticas governança corporativa e com o Regulamento do Novo
Mercado da B3.
Acreditamos que a qualidade da nossa Administração, a profissionalização da nossa Diretoria e os
mecanismos internos e externos de controle e auditoria que adotamos nos trazem mais segurança com
relação ao trabalho nossa área contábil e operacional.
Ao longo de nossa história, mantemos uma forte presença em iniciativas Environmental, Social and
Governance (ESG). No tema do meio ambiente, mais recentemente, desenvolvemos o maior telhado solar da
região Sul do Brasil, com mais de 4.000 mil placas solares na unidade de São José. Em termos sociais, além
de possuirmos iniciativas de participação dos colaboradores a voluntariados, realizamos doações de produtos
e soluções para construções públicas, universidades, eventos e hospitais, patrocinamos eventos culturais e
projetos educacionais.
Nossa cultura é intensamente adotada por todos os funcionários que mantem uma forte mentalidade de dono
e de encantamento do cliente, continuamente alimentada por meio de programas de desenvolvimento de
liderança interna, programas de participação nos lucros e bônus para todos os funcionários desde 1993,
fomentando o alinhamento entre acionistas e colaboradores. Dessa forma, não há necessidade de supervisão
para garantir que os problemas dos clientes serão resolvidos.
Estratégia
O nosso objetivo no longo prazo é expandir ainda mais nossa capacidade produtiva e de atuação, para
aprimorarmos ainda mais os produtos e as soluções que oferecemos aos nossos consumidores.
Especificamente, pretendemos:
Expandir a nossa atuação através do crescimento inorgânico
Ao longo da nossa história fomos capazes de realizar algumas aquisições societárias de players que
realizavam atividades conexas a algum(ns) de nossos negócios. Por exemplo, em 2019, adquirimos as
sociedades Décio e Seventh, ingressando com grande competitividade no mercado de fabricação de racks
para redes e reforçando nossa posição no mercado de serviços de tecnologia em segurança eletrônica, com
softwares de monitoramento de imagens. Dessa forma, além de continuarmos com a nossa essência de
expansão horizontal, planejamos ampliar nossa atuação através de aquisições estratégicas de sociedades
que atuam no desenvolvimento de tecnologia e de integração de sistemas, a fim de otimizarmos nossa
capacidade produtiva e aumentarmos o nosso espectro de atuação, em linha com o que fizemos ao longo da
nossa história. Adicionalmente, também pretendemos adquirir companhias que atuam nos setores em que
estamos presentes e nos setores que pretendemos desenvolver, a fim de complementar ainda mais o nosso
portfólio. Entendemos que nossa experiência em fusões e aquisições e casos bem-sucedidos de integração
de negócios nos credenciam a esta estratégia.
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Expandir capacidade produtiva (investimento em CAPEX)
Planejamos expandir a nossa capacidade produtiva para atender a crescente demanda de nossos
consumidores. Para tanto, pretendemos expandir nossa metragem de produção, através da expansão
territorial de nossas unidades fabris (de fabricação em Manaus e Minas Gerais e armazenagem –
principalmente energia solar) e nova planta produtiva em Tubarão - SC para produção de produtos de energia.
Expandir nosso serviço de locação de produtos (hardware as a service)
Pretendemos expandir o serviço de locação de nossos produtos para consumidores (hardware as a service).
Com esse desenvolvimento, acreditamos que teremos um maior faturamento a longo prazo, uma vez que
conseguiremos atender consumidores que estão em constante busca de tecnologias mais avançadas e que,
para tanto, desejam alugar nossos produtos por um período, ao invés de comprá-los.
Expandir canais internos verticais e de varejo (OPEX)
Buscamos expandir nossas equipes comerciais e desenvolver nosso portfólio no setor de varejo, contratando mais
profissionais conforme nosso crescimento orgânico e inorgânico. Adicionalmente, pretendemos expandir nossas
equipes comerciais e desenvolver nosso portfólio para o canal de verticais, que compreende nossa venda aos
integradores e às contas nomeadas (grandes clientes atendidos pela fábrica). Assim, passaremos atender com
maior proximidade nossos consumidores que demandam soluções mais robustas. Já estamos em fase de
implantação de nosso novo CRM (Customer Relationship Management), que promoverá maior integração de
nossos sistemas e que nos dará o alicerce para construção da transformação digital que nos permitirá conectar de
forma mais rápida nossos consumidores aos nossos produtos e serviços prestados pelo nosso canal.
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. 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 658.
Impactos da pandemia do Covid-19 em nossas atividades
Para entender a evolução financeira, patrimonial e de resultados da Companhia no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020 é necessário considerar os impactos da pandemia do COVID-19 nas
atividades da Companhia. Conforme é de conhecimento público, a declaração da pandemia do COVID-19
pela OMS desencadeou severas medidas restritivas por parte de autoridades governamentais no mundo todo,
a fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo
quarentena e lockdown, restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de
trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma
maneira geral pela população.
Na China, algumas medidas radicais foram tomadas, como, dentre outros: (i) isolamento imediato do epicentro
da doença no país (Wuhan); (ii) suspensão dos serviços de transporte pessoal dentro de condomínios e
universidades; (iii) proibição da entrada de não condôminos em conjuntos habitacionais; (iv) suspensão e/ou
redução dos serviços de entrega; (v) controle rigoroso de entrada e saída nos aeroportos e portos do país.
Em razão da importação de determinados equipamentos e produtos da China, incluindo através da parceria da
Companhia com a Dahua Technology, a Administração da Companhia tomou as medidas consideradas
necessárias para assegurar seu nível de abastecimento, de acordo com os planos de produção e vendas vigentes à
época, tendo antecipado embarques e trabalhando de maneira próxima aos seus principais fornecedores
estrangeiros. Devido ao período de adoção das medidas naquele país, em data próxima ao feriado do ano novo
chinês, feriado este que anualmente impacta o abastecimento globalmente, a Companhia já estava preparada e
não foi afetada negativamente no fornecimento de partes e peças em nenhuma de suas linhas.
No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo localidades em que instaladores credenciados da
Companhia promovem a revenda de nossos produtos, seguiram providências similares, adotando medidas
para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação e o isolamento social, que
resultaram em uma dificuldade de acesso ou até impedimento de acesso a algumas áreas residenciais onde
os instaladores credenciados promovem a instalação dos produtos fabricados pela Companhia, o que
provocou uma redução considerável do faturamento da Companhia. Adicionalmente, o desalinhamento das
autoridades governamentais brasileiras (nos níveis federal, estadual e municipal) aliado a diversidade
geográfica do país fez com que as operações da Companhia fossem afetas em maior grau em diferentes
momentos, a depender da região do país, o que dificultou o gerenciamento e controle das operações.
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Por fim, em março e abril de 2020, a Companhia tomou novos empréstimos perante o Banco Itaú e o Banco
Citibank no valor de, respectivamente, R$100.000 mil à taxa de CDI + 3,5 a.a. e R$100.100 mil, à taxa de CDI
+ 3,5 a.a., com vencimento para 08/04/2022 e 24/03/2023. Os montantes tomados por empréstimo visavam
reforçar o caixa da Companhia e mitigar possíveis riscos de liquidez futuros, em caso de eventuais
deficiências em consequência da pandemia do COVID-19. Entretanto, de março a setembro de 2020 a
geração de caixa operacional da Companhia foi positiva, sendo que os montantes contraídos por meio dos
empréstimos tomados junto ao Banco Itaú e ao Banco Citibank não precisaram ser integralmente utilizados na
composição do caixa. Para mais informações sobre os nosso financiamentos e empréstimos, vide item 10.1f
do nosso Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da página 631.
Todas as medidas necessárias para garantir a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores e clientes foram
tomadas. Para mitigar a transmissibilidade do vírus em nossa sede administrativa, foram implementadas
ações de higienização de espaços e áreas de circulação, comunicação ativa, distribuição de materiais
protecionais aos colaboradores, flexibilização de jornadas e adoção do teletrabalho, entre outros.
Abaixo apresentamos a receita operacional líquida referente aos períodos de nove meses findos em 30 de
setembro de 2020 (que contempla os impactos do COVID-19 em nossas operações) e 2019, bem como a
receita operacional líquida aferida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017, respectivamente.

(em R$ milhares,
exceto %)
Receita Operacional
Líquida .......................

Período de nove
meses findo em
30 de setembro de
2020
2019
1.463.152

1.217.510

▲
20x19
20,2%

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2019
2018
2017
1.697.956

1.440.192

1.498.236

▲
19x18

18x17

17,9%

(3.9)%

Mesmo que o COVID-19 impacte de forma significativa o crescimento econômico do Brasil, e
consequentemente a renda média de nossos clientes, acreditamos estar preparados para essas
consequências, considerando a resiliência histórica demonstrada pelo setor durante períodos de crise. Como
referência, na crise econômica brasileira de 2015-2016, anos em que o PIB apresentou retração, o setor
apresentou crescimento real positivo, performando substancialmente acima do varejo.
Eventos Recentes
No âmbito de reunião realizada em 8 de janeiro de 2021 ("RCA de 8.01.21"), o Conselho de Administração da
Companhia aprovou a distribuição de proventos no montante de R$83.474.472,38 dos quais,
(a) R$49.904.014,03 serão distribuídos a título de dividendos intermediários, com base na Reserva de Lucros
registrada nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 30 de junho de 2020; e (b) R$33.570.458,35
serão distribuídos e calculados a título de juros sobre capital próprio, nos termos do Artigo 18, (ix) do Estatuto
Social da Companhia. No âmbito da RCA de 8.01.21 ficou consignado que (i) terão direito ao recebimento dos
proventos as pessoas que eram acionistas da Companhia em 8 de janeiro de 2021; e (ii) o montante líquido
de R$28.534.889,68 poderá ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos da legislação aplicável. A Administração da Companhia
salienta que os recursos eventualmente obtidos a partir da Oferta Primária não serão utilizados para realizar o
pagamento da referida distribuição, uma vez que a Companhia possui atualmente caixa suficiente para suprir
essa necessidade ("Distribuição de Proventos").
No âmbito de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de janeiro de 2021, os acionistas da
Companhia aprovaram o desdobramento de todas as ações do capital social da Companhia na proporção de
1 (uma) ação para 10 (ações) ("Desdobramento de Ações").
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Estrutura Societária
A nossa estrutura societária é a seguinte:

Informações Adicionais
Nossa sede está localizada na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101 – KM 210,
CEP 88104-800, e nosso número de telefone é 48 3281-9500. O endereço do nosso website é
www.ri.intelbras.com. As informações contidas em nosso website não constituirão parte deste Prospecto e
tampouco serão consideradas como incorporadas por referência a este Prospecto.
Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia
Abaixo estão listados os cinco principais fatores de risco que nos afetam, nos termos do artigo 40, §º, inciso IV
da Instrução CVM 400. Para mais informações sobre os fatores de risco a que estamos expostos, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, a partir da página 101 deste Prospecto, e os
itens “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 658.
Algumas das nossas unidades de negócio dependem de produtos inovadores e tecnologicamente
avançados, em um mercado caracterizado pela rápida obsolescência dos produtos. Dessa forma,
nosso crescimento e nossa lucratividade poderão ser afetados adversamente, caso não sejamos
capazes de acompanhar as inovações do mercado.
Conforme descrito no item 7.3 do Formulário de Referência, a nossa atividade comercial pode ser dividida nas
seguintes unidades de negócios: (i) segurança eletrônica; (ii) controles de acesso; (iii) redes; (iv)
comunicação; (v) energia; e (vi) energia solar. Algumas das nossas unidades de negócio, tais como
segurança eletrônica, redes e comunicação dependem da nossa capacidade de agilmente introduzir produtos
com tecnologia e formatos adequados aos anseios de nossos consumidores. Para que sejamos bemsucedidos nisso, dependemos de diversos fatores, tais como o desenvolvimento de novos produtos, um
controle de qualidade eficaz, a rapidez no lançamento de produtos, o acesso a fornecedores estratégicos de
tecnologia, uma correta estimativa da demanda, o treinamento de nosso pessoal de vendas e a aceitação,
pelos consumidores, de novas tecnologias e designs.
O mercado brasileiro, em diversas áreas em que atuamos, caracteriza-se por constantes avanços tecnológicos,
evolução dos padrões de equipamentos de segurança eletrônica, acesso à Internet residencial e corporativa, softwares
e infraestrutura de comunicação, crescente complexidade das necessidades dos clientes, frequentes melhorias na
experiência do usuário e lançamentos constantes de novos produtos. Poderemos não ter acesso a novas tecnologias,
ou ser bem-sucedidos na incorporação dessa nova tecnologia a nossos produtos, o que poderá impactar a nossa
capacidade de inovação, afetando os nossos negócios e resultado.
Ademais, os padrões tecnológicos de consumo, bem como os demais padrões adotados no setor em que atuamos,
estão sujeitos à rápida mudança e evolução e não podemos assegurar que os padrões que adotamos para
desenvolver novos produtos serão ou permanecerão eficientes e/ou competitivos no mercado de nossa atuação.
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A introdução de novos produtos, tecnologias e designs gera questões relativas à velocidade de aceitação
pelos consumidores e, consequentemente, à demanda estimada. Adicionalmente, a indústria de tecnologia
vivencia um processo de convergência digital, caracterizado pela integração de mídias e introdução de novos
dispositivos, o que tem reduzido a demanda por produtos tradicionais. Caso sejamos incapazes de adequar
nosso portfólio de produtos em consonância com esse processo, bem como estimar corretamente a demanda
por novos produtos e dispositivos ou a adequação dos mesmos ao desejo e necessidades dos consumidores,
poderemos enfrentar a redução de nosso faturamento e problemas de gerenciamento de estoque, levando ao
aumento do risco de falta ou obsolescência de produtos, ou eventual excesso de estoque, o que pode afetar
negativamente nossa situação financeira e nossos resultados.
Também no setor de energia solar que, assim como as demais áreas de tecnologia nas quais atuamos,
depende da constante introdução de novos produtos e melhoria dos produtos que produzimos, podemos não
ser capazes de introduzir assiduamente novos produtos e competir de forma agressiva com os outros
participantes deste mercado que têm posições consolidadas. Assim, poderemos não obter o retorno financeiro
esperado em nosso faturamento, bem como, podemos ter problemas de gerenciamento de estoque, levando
ao aumento do risco de falta ou obsolescência de produtos, ou eventual excesso de estoque, o que pode
afetar negativamente nossa situação financeira e nossos resultados.
Adicionalmente, podemos estar sujeitos à disrupções das nossas relações com distribuidores e revendedores,
o que pode afetar a capilaridade de distribuição de nossos produtos, e por consequência, afetar
negativamente nossa situação financeira e nossos resultados.
Podemos não conseguir identificar falhas no processo produtivo e de compras, o que poderá
prejudicar a qualidade de nossos produtos e, consequentemente, acarretar no aumento das despesas
com assistência técnica. Adicionalmente, falhas ou brechas de nossos sistemas de tecnologia da
informação podem interromper nossas operações e impactar negativamente nossos negócios.
Falhas na gestão de qualidade no processo de compra de insumos, produção, montagem e/ou nos
componentes por nós utilizados podem gerar a elevação do índice de falhas dentro do prazo de garantia e
gerar um aumento das despesas com assistência técnica. A existência de defeitos, erros e eventuais atrasos
ou impossibilidade de corrigi-los podem resultar em consequências negativas, incluindo: (i) cancelamento de
pedidos; (ii) despesas adicionais de garantia; (iii) atrasos na coleta de recebíveis; (iv) cancelamento de
contratos; (v) perda de aceitação de nossos produtos no mercado; (vi) desvio dos recursos de pesquisa e
desenvolvimento que poderiam ser utilizados na criação de novos produtos; (vii) possíveis ações
indenizatórias; (vii) e problemas reputacionais. A ocorrência de tais defeitos ou atrasos e a impossibilidade de
corrigi-los podem afetar adversamente a nossa reputação, resultados e condição financeira. Além disso,
podem trazer como consequência um desabastecimento de peças para suprir os chamados de garantia,
acarretando em atrasos no atendimento ao cliente, elevação dos custos com assistência técnica e
consequentemente um elevado índice de reclamações em entidades judiciais, como por exemplo o PROCON,
o que poderia inclusive afetar negativamente a nossa imagem e nossos resultados.
Adicionalmente, a tecnologia da informação é uma parte importante do nosso negócio e dependemos dos
nossos sistemas para suportar e gerenciar os dados das nossas operações e aumentar a eficiência nas
unidades fabris e no processo de fabricação de nossos produtos e de gerenciamento de estoques. Nós
também utilizamos tecnologia da informação para processar as informações financeiras e resultados para
reportes internos e para atender as leis e regulamentação fiscais. Além disso, dependemos da tecnologia da
informação para o marketing digital e comunicações eletrônicas entre nossas centrais de operação, lojas,
pessoal, clientes e fornecedores. Ainda, temos um portfólio de produtos e softwares distribuídos no mercado
que dependem de sistemas de tecnologia da informação para funcionamento.
Nossos sistemas de tecnologia da informação podem ser vulneráveis a interrupções, inclusive no processo de
atualização ou substituição de softwares, base de dados, entre outros componentes, desastres naturais,
ataques terroristas, falhas em telecomunicações, vírus de computador, ataques cibernéticos, hackers,
acessos não autorizados dentre outras questões de segurança.
A nossa ineficiência em impedir falhas de segurança, incluindo falhas que impeçam nossos sistemas de
funcionarem como desejado (inclusive ocasionando problemas de desempenho de sistemas), mesmo por um
período limitado de tempo, poderá causar erros de transação, ineficiências de processos, perdas de vendas,
vazamento de informações de clientes, afetar a funcionalidade, disponibilidade, integridade e
operacionalidade dos nossos sistemas e resultar em despesas significativas para nós e/ou perda de
participação de mercado para outros provedores de comunicações afetando, inclusive, a nossa reputação. Os
custos associados a um grande ataque cibernético poderiam onerar nossos clientes e parceiros de negócios,
aumentar os nossos gastos com medidas de segurança cibernética e afetar a nossa receita em razão de
eventuais interrupções de negócios e litígios. Adicionalmente, a nossa falha em antever uma interrupção
sistêmica e/ou um ataque cibernético poderá nos sujeitar a ações judiciais por reparação de danos e a perdas
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financeiras em razão da reposição de produtos inutilizados, provocando, dessa forma, um impacto negativo
em nossos negócios e em nossa reputação.
Falhas nos nossos sistemas, políticas e procedimentos de gestão e controle de riscos poderão afetar
adversamente nossos negócios.
As nossas políticas e procedimentos para identificar, monitorar e gerenciar riscos foram reestruturadas recentemente
para fins de adequação prévia à realização de nossa oferta pública inicial de ações e, por esse motivo, podem não ser
totalmente suficientes, eficazes, ou ainda, nossos controles internos implementados podem ser insuficientes para a
verificação de possíveis erros, fraudes e/ou violações. Muitos dos métodos de gerenciamento de riscos adotados pela
nossa Companhia são recentes e podem não prever exposições futuras, as quais poderão ser significativamente
maiores do que aquelas indicadas pelas medidas históricas que a nossa Companhia utiliza.
Outros métodos de gerenciamento de riscos adotados pela nossa Companhia que dependem da avaliação
das informações relativas a mercados, clientes ou outros assuntos disponíveis ao público podem não ser
totalmente precisos, completos, atualizados ou adequadamente avaliados.
As informações em que nos baseamos ou que alimentam ou mantêm modelos históricos e estatísticos podem
ser incompletas ou incorretas, o que poderá gerar um efeito adverso relevante sobre os nossos negócios.
Se não formos capazes de manter nossos controles internos operando de maneira efetiva, poderemos não ser
capazes de elaborar nossas demonstrações financeiras e informações financeiras intermediárias de maneira
adequada, reportar nossos resultados de maneira precisa, prevenir a ocorrência de fraudes, erros ou a
ocorrência de outros desvios. Dessa forma, a falha ou a ineficácia nos nossos controles internos poderá ter
um efeito adverso significativo em nossos negócios.
Adicionalmente, nossos procedimentos de compliance e controles internos podem não ser suficientes para
evitar ou detectar todas as condutas impróprias, fraudes, atos de corrupção ou violações às leis aplicáveis por
parte de nossos funcionários e membros de nossa administração e terceiros agindo em nome da Companhia.
Caso nossos funcionários ou outras pessoas relacionadas a nós se envolvam em práticas fraudulentas,
corruptas ou desleais ou violem leis e regulamentos aplicáveis ou nossas políticas internas, poderemos ser
responsabilizados por qualquer uma dessas violações, o que pode resultar em penalidades, multas ou
sanções que podem afetar substancial e negativamente nossos negócios e imagem.
O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do novo coronavírus (COVID-19),
provocou e poderá continuar provocando um efeito adverso em nossos negócios, inclusive
paralisando parcialmente as nossas operações. Na data do Formulário de Referência, não é possível
estimar e/ou quantificar todas as consequências econômicas e operacionais decorrentes da pandemia
do COVID-19 ou a forma pela qual tal pandemia continuará a impactar os nossos negócios (quer do
ponto de vista micro, quer do ponto de vista macroeconômico), sendo que os efeitos desta pandemia
poderão impactar adversamente os nossos negócios, condição financeira, resultados e fluxos de
caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas nossas operações. Historicamente,
algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada pelo zika vírus, a provocada 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) e
a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram determinados setores da economia dos países em que
essas doenças se propagaram. Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a
pandemia do COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração
significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos continentes
com transmissão sustentada entre as pessoas.
A declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS desencadeou severas medidas restritivas por parte de
autoridades governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas
restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos,
fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população.
Na China, as medidas tomadas incluíram, dentre outros: (i) isolamento imediato do epicentro da doença no
país (Wuhan); (ii) suspensão dos serviços de transporte pessoais dentro de condomínios e universidades; (iii)
proibição da entrada de não condôminos em conjunto habitacionais; (iv) suspensão e/ou redução dos serviços
de entrega; (v) controle rigoroso de entrada e saída nos aeroportos e portos do país. Essas medidas afetaram
significativamente o nosso estoque entre os meses de maio a agosto, tendo em vista que parte considerável
dos nossos fornecedores estão localizados neste país.
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No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo localidades em que instaladores credenciados promovem a
revenda de nossos produtos, seguiram providências similares, adotando medidas para impedir ou retardar a
propagação da doença, como restrição à circulação e o isolamento social, que resultaram em uma dificuldade
de acesso ou até impedimento de acesso a algumas áreas residenciais onde os instaladores credenciados
promovem a instalação dos produtos fabricados por nós, o que provocou uma redução considerável de nosso
faturamento. Adicionalmente, o desalinhamento das autoridades governamentais brasileiras (nos níveis
federal, estadual e municipal) aliado a diversidade geográfica do país fez com que as nossas operações
fossem afetas em maior grau em diferentes momentos, a depender da região do país, o que dificultou o
gerenciamento e controle de nossas operações.
A disseminação do COVID-19 nos levou a modificar algumas práticas de negócios (por exemplo, a adoção de
protocolos sanitários, inclusive aplicável para nossos revendedores e distribuidores) e podemos ser obrigados
a tomar outras ações adicionais, conforme venha a ser exigido pelas autoridades governamentais ou que
determinarmos ser do melhor interesse de nossos colaboradores, clientes e parceiros de negócios. Não há
certeza de que essas medidas serão suficientes para atenuar os riscos apresentados pela pandemia do
coronavírus ou, de outra forma, serão satisfatórias para atender às exigências das autoridades
governamentais. Não há, tampouco, como estimar e/ou quantificar todas as consequências econômicas e
operacionais decorrentes da pandemia do COVID-19 ou a forma pela qual tal pandemia continuará a impactar
os nossos negócios (quer do ponto de vista micro, quer do ponto de vista macroeconômico), sendo que os
efeitos desta pandemia poderão continuar a impactar adversamente os nossos negócios, condição financeira,
resultados e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios. Mesmo
depois de eventual diminuição do surto do COVID-19, podemos continuar a ter impactos adversos em nossos
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.
Nós não temos conhecimento de eventos comparáveis que possam nos fornecer uma orientação quanto ao
efeito da disseminação do COVID-19 e, como resultado, o impacto final desta pandemia é altamente incerto.
Para informações sobre o impacto do COVID-19 em nossa operação, vide item 10.1 do Formulário de
Referência.
Adicionalmente, não conseguimos assegurar que outros surtos e pandemias regionais e/ou globais não
acontecerão. E, caso aconteçam, não conseguimos assegurar que seremos capazes de tomar as
providências necessárias para impedir um impacto negativo nos nossos negócios de dimensão igual ou até
superior ao impacto provocado pela pandemia do COVID-19. O impacto da pandemia do COVID-19 também
pode precipitar ou agravar os outros riscos discutidos no Formulário de Referência.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento da população ou que demande políticas públicas
de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso nos nossos
negócios, bem como na economia brasileira. Surtos de outras doenças também podem impossibilitar que
nossos colaboradores se dirijam às nossas instalações (incluindo por prevenção ou por contaminação em
larga escala de nossos colaboradores), o que prejudicaria o regular desenvolvimento dos nossos negócios.
Estamos sujeitos a riscos relacionados ao uso não autorizado ou indevido de nossa propriedade
intelectual e/ou industrial.
Estamos sujeitos à apropriação e ao uso inadequado de nossas soluções por terceiros. Usos indevidos de
marca e/ou softwares por terceiros violando os direitos de propriedade da Companhia podem implicar em
custos significativos e acarretar no uso de recursos não previstos para essa finalidade. Há produtos
falsificados, contrabandeados, "pirateados" e produtos que de outra forma infringem direitos de propriedade
intelectual nos mercados em que atuamos e em outros mercados. A dificuldade no combate da falsificação de
várias fontes dos produtos que vendemos e a infração, por terceiro, de direitos de propriedade intelectual
pode não apenas ter um efeito adverso relevante para nós, como atingir a integridade das marcas que
vendemos pela sua associação com produtos de menor qualidade. Não fazemos um acompanhamento da
utilização indevida das marcas comercializadas por nós ou do impacto que elas podem ter em nossas
atividades. A perda de valor das nossas marcas, assim como a utilização indevida, por terceiros, das marcas
comercializadas por nós, poderá impactar negativamente, o nosso resultado.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS ACIONISTAS VENDEDORES, DOS
COORDENADORES DA OFERTA, DOS CONSULTORES E DOS 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 junto a Companhia,
Acionistas Vendedores, Coordenadores da Oferta e/ou Consultores Legais nos seguintes
endereços:
Companhia
Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial
CEP 88104-800 – São José, SC
At.: Diretoria de Relações com Investidores
Tel.: +55 (48) 3281-9531
www.ri.intelbras.com.br
Acionistas Vendedores
Jorge Luiz Savi de Freitas
Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial
CEP 88104-800 – São José, SC
Tel.: +55 (48) 3281-9531

Janete Savi de Freitas
Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial
CEP 88104-800 – São José, SC
Tel.: +55 (48) 3281-9531

Jane Savi de Freitas
Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial
CEP 88104-800 – São José, SC
Tel.: +55 (48) 3281-9531

Jadna Savi de Freitas
Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial
CEP 88104-800 – São José, SC
Tel.: +55 (48) 3281-9531

Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477,
14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel: (11) 3383-2000
www.btgpactual.com

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.: (11) 3708-8876
www.itau.com.br/itaubba-pt

Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
2.041 e nº 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br

Citigroup Global Markets Brasil,
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, nº 1.111, 10º andar (parte)
CEP 01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2073
https://corporateportal.brazil.citibank.com
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Auditores Independentes da Companhia
Para os períodos de nove meses findos em 30 Para os exercícios sociais encerrados em 31 de
de setembro de 2020 e 2019 e para o exercício
dezembro de 2018 e 2017
social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes
Rua Nunes Machado, 68 – The Five East Batel
– 18º andar
CEP 80250-000, Curitiba/PR
At.: Otavio Pereira Ramos
Tel.: +55 (41) 3312-1400
www.deloitte.com.br

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
Edifício Califórnia Center
Rua Doutor Amadeu da Luz, 100
8º andar – conj. 801
CEP 89010-910, Blumenau, SC
At.: Alexandre Rubio
Tel.: +55 (47) 2111-0700
ey.com.br

Consultor Legal Local dos
Coordenadores da Oferta

Consultor Legal Local da
Companhia e dos Acionistas Vendedores

Veirano Advogados
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 – 16º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Daniela Anversa
Tel.: +55 (11) 2313-5805
www.veirano.com.br

Trench Rossi Watanabe Advogados
Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105, Torre A,
31º andar
CEP 04711-904, São Paulo, SP
At.: Srs. Daniel Facó / Marcelo Moura
Tel.: +55 (11) 3048-6800
www.trenchrossi.com

Consultor Legal Externo dos
Coordenadores da Oferta

Consultor Legal Externo da
Companhia e dos Acionistas Vendedores

Hogan Lovells US LLP
390 Madison Avenue
Nova York, NY, 10017, Estados Unidos
At.: Sra. Isabel Costa Carvalho / Sr. Sina
Hekmat
Tel.: +55 (11) 3074-3610
https://www.hoganlovells.com

Paul Hastings LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041,
Torre D, 21º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. David Flechner
Tel.: +55 (11) 4765-3009
www.paulhastings.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 301.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
nas páginas 20 e 101, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência da Companhia anexo a este Prospecto Preliminar a partir da página 658,
e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto a partir
da página 341, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de
tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

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

Ações Adicionais

Montante de até 14.400.000 ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na
proporção indicada neste Prospecto, correspondentes a até 20%
da quantidade de Ações da Oferta Base, a serem alienadas pelos
Acionistas Vendedores nas mesmas condições e pelo mesmo
preço das Ações da Oferta Base, que poderá ser acrescido à
Oferta nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM
400.

Ações da Oferta Base

O montante de 46.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal de emissão da Companhia e 26.000.000 ações de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores,
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravame.

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

Antes da realização da Oferta, nenhuma ação ordinária de
emissão da Companhia está em circulação no mercado. Após a
realização a realização da Oferta (sem considerar a colocação
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, bem como as
ações ordinárias detidas pela nossa acionista minoritária Dahua
Europe B.V.), 22,0% das ações ordinárias de emissão da
Companhia estará em circulação no mercado e, considerando as
ações ordinárias detidas pela nossa acionista minoritária Dahua
Europe B.V., 30,6% das ações ordinárias de emissão da
Companhia estará em circulação no mercado.
Após a realização a realização da Oferta (sem considerar a
colocação das Ações Adicionais e considerando a colocação
integral das Ações Suplementares, bem como as ações
ordinárias detidas pela nossa acionista minoritária Dahua Europe
B.V.), 25,3% das ações ordinárias de emissão da Companhia
estará em circulação no mercado e, considerando as ações
ordinárias detidas pela nossa acionista minoritária Dahua Europe
B.V., 33,9% das ações ordinárias de emissão da Companhia
estará em circulação no mercado.
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Após a realização a realização da Oferta (considerando a
colocação integral das Ações Adicionais e sem considerar a
colocação das Ações Suplementares, bem como as ações
ordinárias detidas pela nossa acionista minoritária Dahua Europe
B.V.), 26,4% das ações ordinárias de emissão da Companhia
estará em circulação no mercado e, considerando as ações
ordinárias detidas pela nossa acionista minoritária Dahua Europe
B.V., 35,0% das ações ordinárias de emissão da Companhia
estará em circulação no mercado.
Após a realização a realização da Oferta (considerando a
colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares, bem como as ações ordinárias detidas pela
nossa acionista minoritária Dahua Europe B.V.), 29,7% das ações
ordinárias de emissão da Companhia estará em circulação no
mercado e, considerando as ações ordinárias detidas pela nossa
acionista minoritária Dahua Europe B.V., 38,3% das ações
ordinárias de emissão da Companhia estará em circulação no
mercado.
Para mais informações, veja seção “Informações sobre a Oferta –
Composição do Capital Social” na página 43 deste Prospecto.
Ações Suplementares

Montante de até 10.800.000 ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores,
correspondentes a até 15% da quantidade total das Ações da Oferta
Base, a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, conforme
opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão
destinadas, exclusivamente, para viabilizar a prestação de serviços de
estabilização de preços das Ações. O Agente Estabilizador terá o
direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da
data de início de negociação das 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 disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por
parte dos Coordenadores da Oferta.

Agente Estabilizador

Banco Itaú BBA S.A., agente autorizado a realizar operações de
estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, nos termos do Contrato de Estabilização.

Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital LLC, Citigroup Global Markets Inc., Itau
BBA USA Securities, Inc. e Santander Investment Securities Inc.,
considerados em conjunto.
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Anúncio de Encerramento

“Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira”,
a ser divulgado imediatamente após a distribuição das Ações,
limitado ao prazo máximo de seis meses, contados a partir da data
de disponibilização do Anúncio de Início, com data máxima
estimada para ocorrer em 03 de agosto de 2021, em conformidade
com os artigos 18 e 29 e anexo V da Instrução CVM 400, e
disponibilizado nos endereços indicados na seção “Informações
sobre a Oferta – Informações Adicionais” a partir da página 79
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

“Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Intelbras S.A.
Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira”, a ser
disponibilizado na forma do artigo 52 e anexo IV da Instrução
CVM 400, disponibilizado nos endereços indicados na seção
“Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais” a partir da
página 79 deste Prospecto, informando acerca do início do Prazo
de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente disponibilizado, conforme disposto
no artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser verificada
divergência relevante entre as informações constantes neste
Prospecto e no Prospecto Definitivo, que altere substancialmente
o risco assumido pelos Investidores Não Institucionais quando da
sua decisão de investimento, e/ou seja verificada a revogação,
suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta.
Para mais informações veja a seção “Informações sobre a Oferta
– Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da
Oferta”, a partir da página 73 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A submissão do registro de companhia aberta categoria “A” e a
sua adesão e admissão ao Novo Mercado foram aprovadas em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 25
de novembro de 2020, cuja ata foi devidamente registrada em 09
de dezembro de 2020 perante a JUCESC sob o nº 20202486702,
e publicada no “Valor Econômico”, em 01 de dezembro de 2020 e
no DOESC em 01 de dezembro de 2020.
A reforma e consolidação do Estatuto Social foi aprovada em
sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 08 de janeiro de 2021, cuja ata foi publicada no
DOESC no dia 11 de janeiro de 2021 e no jornal “Valor
Econômico” em 12 de janeiro de 2021 e será devidamente
registrada perante a JUCESC.
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A realização da Oferta pela Companhia, mediante aumento de
seu capital social dentro do limite de capital autorizado previsto
no artigo 6º de 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 e do artigo
7º do Estatuto Social, e de seus termos e condições, foi aprovada
em Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 25 de novembro de 2020, cuja ata foi devidamente
registrada em 07 de dezembro de 2020 perante a JUCESC sob o
nº 20202495639, e publicada no jornal “Valor Econômico” em 01
de dezembro de 2020 e no DOESC em 01 de dezembro de 2020.
A fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias
de emissão da Companhia, e por extensão, do Preço por Ação e
a aprovação e homologação do 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 dos registros da
Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na
JUCESC e publicada no jornal “Valor Econômico” na data de
disponibilização do Anúncio de Início e no DOESC, no dia útil
subsequente à publicação do Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação
aos Acionistas Vendedores para a participação na Oferta
Secundária e para a fixação do Preço por Ação.
Atividade de Estabilização

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

Aviso disponibilizado em 12 de janeiro de 2021, a ser novamente
divulgado em 19 de janeiro de 2021, com a identificação das
Instituições Consorciadas que aderiram à Oferta e informando
acerca de determinados termos e condições da Oferta, incluindo
os relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Informações sobre a Oferta –
Informações Adicionais” a partir da página 79 deste Prospecto.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais),
totalmente subscrito e integralizado, representado por
281.611.110 (duzentas e oitenta e uma milhões, seiscentas e
onze mil, cento e dez) ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal.

Contrato de Colocação

“Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação
e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão
da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica
Brasileira” 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, que dispõe sobre os termos e as
condições aplicáveis aos esforços de colocação das Ações no
exterior.

Contrato de Empréstimo

“Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da
Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica
Brasileira”, celebrado entre os Acionistas Vendedores, na
qualidade de doadores, o Agente Estabilizador, na qualidade de
tomador, a Corretora e a Companhia, na qualidade de
interveniente-anuente.

Contrato de Estabilização

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

Contrato de Participação no
Novo Mercado

“Contrato de Participação no Novo Mercado” celebrado entre a
Companhia e a B3, por meio do qual a Companhia aderirá às
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo
Mercado, o qual entrará em vigor na data de disponibilização do
Anúncio de Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

“Contrato de Prestação de Serviços” a ser celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e a B3.
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Coordenador Líder ou BTG
Pactual

O Banco BTG Pactual S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA
S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., considerados em conjunto.

Corretora

O Itaú Corretora de Valores S.A.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta” a partir da página 57 deste Prospecto.

Data de Liquidação

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

Data de Liquidação das
Ações Suplementares

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

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária
considerando as Ações Suplementares serão destinados
conforme indicado na seção “Destinação dos Recursos” a partir
da página 108 deste Prospecto.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados aos Acionistas Vendedores.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações
ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em
seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no
Regulamento do Novo Mercado, conforme descritos na seção
“Informações Sobre a Oferta – Direitos, Vantagens e Restrições
das Ações”, a partir da página 76 deste Prospecto e na seção
“18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto a partir da página 970.
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Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta,
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição da totalidade das Ações da Oferta Base por
parte dos Investidores Não Institucionais e dos Investidores
Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta
será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções
de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os
valores eventualmente depositados pelos Investidores Não
Institucionais serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros
ou correção monetária, sem reembolso de custos e com
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero
que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 dias
úteis contados da data da disponibilização do comunicado de
cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na
medida que o regime de distribuição da Oferta é o de
garantia firme de liquidação e que o regime de distribuição
da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM 400, é o de garantia firme de liquidação e não
será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é
possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja
investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir
a totalidade das Ações objeto da Oferta”, a partir da página
104 deste Prospecto Preliminar.

Distribuidores

Pessoas físicas que sejam sócias ou acionistas, conforme o caso,
de pessoas jurídicas que tinham contratos vigentes com a
Companhia e/ou suas subsidiárias na primeira data de divulgação
do Aviso ao Mercado, de revenda de produtos produzidos pela
Companhia e que realizarem Pedido de Reserva durante o
Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição
Consorciada, observados para esses investidores, em qualquer
hipótese, o valor mínimo de pedido de investimento de R$100,00
e o valor máximo de pedido de investimento de R$5.000.000,00.

Empregados

Pessoas físicas que possuirem contrato de trabalho vigente com
a Companhia e/ou suas subsidiárias na primeira data de
divulgação do Aviso ao Mercado que realizarem Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única
Instituição Consorciada, observados, para esses investidores, em
qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de investimento de
R$100,00 e o valor máximo de pedido de investimento de
R$5.000.000,00.

32

Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço inicialmente
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado
da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa,
sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 6º 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. Para
maiores informações, 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
opção de desistência dos Pedidos de Reserva pelos
Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a
capacidade da Companhia de alcançar dispersão acionária
na Oferta”, na página 103 deste Prospecto.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto. Estima-se que o preço de subscrição/aquisição,
conforme o caso, por Ação estará situado entre R$15,25 e
R$19,25, podendo, no entanto, o Preço por Ação ser fixado acima
ou abaixo dessa faixa indicativa, a qual é meramente indicativa.

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 da Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das
páginas 20 e 101 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 658 deste Prospecto, para ciência dos
riscos que devem ser considerados antes de investir nas
Ações.

Garantia Firme de Liquidação A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e
não solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto
no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar as Ações da
Oferta Base e as Ações Adicionais que tenham sido
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no
Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de
Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia
firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A garantia firme de
liquidação é vinculante a partir do momento em que for concluído
o Procedimento de Bookbuilding, concedidos os registros da
Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação e o Contrato
de Colocação Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo
e disponibilizado o Anúncio de Início.
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Caso as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais, objeto de
garantia firme de liquidação efetivamente subscritas/adquiridas
por investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas
por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta,
observado
o
disposto
no
Contrato
de
Colocação,
integralizará/liquidará, na Data de Liquidação, pelo Preço por
Ação, na proporção e até o limite individual da garantia firme de
liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta,
de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo
resultante da diferença entre (i) o número de Ações da Oferta
Base e as Ações Adicionais, objeto da garantia firme de
liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos
do Contrato de Colocação e (ii) o número de Ações objeto da
garantia firme de liquidação efetivamente subscritas/adquiridas e
por esses integralizadas/liquidadas, no Brasil, por investidores no
mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, na hipótese 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, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das
atividades de estabilização previstas na seção “Informações
Sobre a Oferta – Estabilização de Preço das Ações”, a partir da
página 75 deste Prospecto, não estarão sujeitas a tais limites,
devendo observar, entretanto, os termos e condições
estabelecidos no Contrato de Estabilização.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que o
regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de
liquidação e que não será admitida distribuição parcial no
âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30
e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a
ser cancelada caso não haja investidores suficientes
interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Ações
da Oferta Base no âmbito da Oferta”, a partir da página 104
deste Prospecto Preliminar.
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Inadequação da Oferta

O investimento em Ações representa um investimento de risco,
pois é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir em 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 631, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. Como
todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda
variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e
possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimentos. Uma decisão de investimento nas Ações requer
experiência e conhecimentos específicos que permitam ao
investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia,
mercado de atuação e os riscos inerentes ao investimento em
ações, bem como aos riscos associados aos negócios da
Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do
valor investido. O investimento em Ações não é, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há
qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por
lei de adquirir Ações ou com relação à qual o investimento em
Ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado. Os
investidores devem ler atentamente as seções deste Prospecto
Preliminar e do Formulário de Referência que tratam sobre
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir da
página 101 deste Prospecto Preliminar, incluindo o item “4.
Fatores de Risco” do Formulário de Referência anexo a este
Prospecto Preliminar a partir da página 658. 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.

Instituições Consorciadas

Instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a
participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de
colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais, e
que tenham aderido à Oferta por meio da assinatura de carta
convite a ser disponibilizada pelo Coordenador Líder.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em
conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à venda de Ações assinados pela
Companhia e pelos Acionistas Controladores, bem como por
cada um dos Administradores.
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Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos
registrados na B3, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou
com sede no Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o
Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição
Consorciada, observados, para esses investidores, em qualquer
hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva.

Investidores Estrangeiros

Os (i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme
definidos na Regra 144A, editada pela SEC em operações
isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no Securities
Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act,
bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e
estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários;
e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil,
para investidores que sejam considerados não residentes ou
domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo
com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do
Regulamento S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, 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 Resolução CMN 4.373 e pela Instrução
CVM 560, ou pela Lei 4.131.

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor, em
qualquer caso, cujas intenções específicas ou globais de
investimento excedam R$1.000.000,00, além de fundos de
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de
recursos de terceiros registradas na CVM, que apresentem
intenções específicas e globais de investimentos, entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central, 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,
investidores qualificados e/ou profissionais nos termos da
regulamentação da CVM (inexistindo para estes valores mínimo
ou máximo de investimento, assim como Investidores
Estrangeiros.

Investidores Não
Institucionais

Os Distribuidores, os Empregados e Investidores de Varejo,
considerados em conjunto.

IOF/Câmbio

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

JUCESC

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

Negociação na B3

As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir
do dia útil seguinte à disponibilização do Anúncio de Início sob o
código “INTB3”.

Oferta

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

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

Oferta Não Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada a
Investidores Não Institucionais, observada a dispersão acionária
prevista no Regulamento Novo Mercado.

Oferta Primária

A distribuição pública primária de, inicialmente, 46.000.000
Ações, realizada no Brasil em mercado de balcão não
organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, por
intermédio das Instituições Participantes da Oferta, incluindo
esforços de colocação de Ações no exterior, a serem realizados
pelos Agentes de Colocação Internacional para Investidores
Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e/ou pela CVM.

Oferta Secundária

A distribuição pública secundária de, inicialmente, 26.000.000
Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, realizada no
Brasil em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações
no exterior, a serem realizados pelos Agentes de Colocação
Internacional para Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil
em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e/ou pela CVM.

Offering Memoranda

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

Opção de Ações
Suplementares

Opção a ser outorgada pela Companhia e pelos Acionistas
Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de
Estabilização, em conexão com a prestação de serviços de
estabilização de preços das Ações. O Agente Estabilizador terá o
direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados
da data de início de negociação das ações ordinárias de emissão
da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações
Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes,
após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da
Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja
tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os
demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por
Ação. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação
por parte dos Coordenadores da Oferta.

Pedido de Reserva

Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e
irretratável, para reserva de Ações no âmbito da Oferta Não
Institucional, por Investidores Não Institucionais, inclusive os que
sejam Pessoas Vinculadas.

Período de Colocação

Prazo de até 2 dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início para efetuar a colocação
das Ações.
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Período de Reserva

Período compreendido entre 19 de janeiro de 2021, inclusive, e
01 de fevereiro de 2021, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 19 de janeiro de 2021, inclusive, e
22 de janeiro de 2021, inclusive, data esta que antecede em pelo
menos 7 dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido de Reserva
pelos Investidores Não Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505,
conforme alterada: (i) controladores ou administradores da
Companhia e dos Acionistas Vendedores ou outras pessoas
vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou companheiros,
seus ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo
grau; (ii) controladores ou administradores das Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos
das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional diretamente envolvidos na estruturação
da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às
Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de
Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as
Instituições Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de
Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de
suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação
Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta;
(vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas
vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente
envolvidos na Oferta, e/ou à Companhia e aos Acionistas
Vendedores; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das
pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e
fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a
pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por
terceiros que não sejam pessoas vinculadas.

38

Plano de Distribuição

Plano de distribuição das Ações da Oferta Base e das Ações
Adicionais, elaborado pelos Coordenadores da Oferta, com a
expressa anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
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 da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que os
Coordenadores da Oferta assegurarão: (i) a adequação do
investimento ao perfil de risco de seus clientes, (ii) o tratamento
justo e equitativo a todos os investidores, 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 por pessoa designada pelo
Coordenador Líder.

Prazo de Distribuição

Prazo para a distribuição das Ações terá início na data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer
em 03 de fevereiro de 2021, nos termos do artigo 52 e 54-A 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 03 de agosto de 2021, em
conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado
acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, 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) por
Ação coletadas junto a Investidores Institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é
justificada na medida que o preço de mercado das Ações a
serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a
realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o
valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas
intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não
haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia,
nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais 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 com Investidores Estrangeiros, 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, até o limite máximo de 20% das Ações da Oferta
Base. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade das
Ações da Oferta Base, não será permitida a colocação de Ações
junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de investimento
realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente canceladas, com exceção daqueles
realizados durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas. 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 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” a partir
da página 103 deste Prospecto.
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 como referência (incluindo operações de total return
swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas;
ou (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no
artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do
artigo 55 da Instrução CVM 400.

Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Intelbras S.A.
Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira”, incluindo o
Formulário de Referência a ele anexo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica
Brasileira”, incluindo o Formulário de Referência a ele anexo e
eventuais aditamentos e/ou suplementos.
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Prospectos

Prospecto Definitivo e este Prospecto Preliminar, considerados
em conjunto.

Público-alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais,
considerados em conjunto.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia,
pelos Acionistas Vendedores e pelo Coordenador Líder perante a
CVM em 26 de novembro de 2020, estando a presente Oferta
sujeita a prévia aprovação e registro da CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” a
partir da página 79 deste Prospecto.

Resolução de Conflitos

A Companhia, seus acionistas e Administradores, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma do Regulamento da Câmara de
Arbitragem, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor,
acionistas, Administradores, e membros do Conselho Fiscal, em
especial, decorrentes das disposições contidas na Lei do
Mercado de Capitais, na Lei das Sociedades por Ações, no
Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo CMN,
BACEN 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, dos demais
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo
Mercado.

Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

A Companhia, os Acionista Controladores e os Administradores
da Companhia se comprometerão, perante os Coordenadores da
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar os
Instrumentos de Lock-up, por meio dos quais, observadas as
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional,
concordarão em não oferecer, vender, contratar a venda,
penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção
de compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra
forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo período de
cento e oitenta dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de emissão da
Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta,
ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber ações ordinárias de emissão
da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de
ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como
derivativos
nelas
lastreados,
ressalvadas
as
Ações
Suplementares.
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Adicionalmente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado,
observadas as exceções contidas no referido regulamento, nos
seis meses subsequentes à Oferta, a contar do início da vigência
do Contrato de Participação no Novo Mercado, os Acionistas
Vendedores e os administradores da Companhia não poderão
vender e/ou ofertar à venda quaisquer das ações de emissão da
Companhia e derivativos destas de que eram titulares
imediatamente após a efetivação da Oferta. Após esse período
inicial de seis meses, os Acionistas Vendedores e os
administradores da Companhia não poderão, por mais seis
meses, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% das ações
de emissão da Companhia e derivativos destas de que eram
titulares imediatamente após a efetivação da Oferta.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação
das Ações.
Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva

Os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva
Distribuidores, Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva
Empregados e Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva
Varejo, considerados em conjunto.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva
Distribuidores

O valor mínimo de pedido de investimento, de R$100,00 e o valor
máximo de pedido de investimento de R$5.000.000,00, aplicável
aos Distribuidores.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva
Empregados

O valor mínimo de pedido de investimento de R$100,00 e o valor
máximo de pedido de investimento de R$5.000.000,00, aplicável
aos Empregados.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o
valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00,
aplicável aos Investidores de Varejo.

Valor Total da Oferta Base

R$1.242.000.000,00, 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$350.000.000,00 (trezentos e
cinquenta milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 281.611.110
(duzentas e oitenta e uma milhões, seiscentas e onze mil, cento e dez) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social
independente de reforma estatutária até o limite de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais),
mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço de emissão, a quantidade
de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de subscrição de tais ações dentro do
capital autorizado, assim como a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição acima:
Espécie

Antes da Oferta
Quantidade
Valor (R$)

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

Ações ordinárias ..........................................
Total .............................................................

281.611.110
281.611.110

327.611.110
327.611.110

(1)
(2)

350.000.000,00
350.000.000,00

1.143.500.000,00
1.143.500.000,00

Com base no Preço por Ação de R$17,25, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Considerando que a Ações Adicionais e as Ações Suplementares são de titularidade dos
Acionistas Vendedores, o quadro acima representa a composição do capital social da Companhia
na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando a colocação da
total das Ações da Oferta Base e (i) sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais; (ii) considerando as Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais;
(iii) sem considerar as Ações Suplementares e considerando as Ações Adicionais; e
(iv) considerando as Ações Suplementares e as Ações Adicionais.
Principais Acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia, ou seja,
pelos Acionistas Controladores e a Dahua Europe B.V., na data deste Prospecto, bem como as
detidas por membros da Administração e a previsão para após a conclusão da Oferta.
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais:
Acionistas
Antonia de Freitas Tonin(2) .........................................
Maria Augusta de Freitas Francalacci(3) .....................
Jadna Savi de Freitas ................................................
Jane Savi de Freitas ..................................................
Janete Savi de Freitas ...............................................
Jorge Luiz Savi de Freitas..........................................
Pedro Horn de Freitas ................................................
Joanna Horn de Freitas..............................................
Antônio de Freitas Aiquel(4) ........................................
Eduardo de Freitas Teixeira(5) ....................................
Altair Angelo Silvestri .................................................
Rafael Boeing .............................................................
Dahua Europe B.V. ....................................................
Ações em Tesouraria .................................................
Ações em Circulação(6) ..............................................
Total ...........................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%
31.681.240
31.681.240
31.047.640
31.047.640
31.047.640
31.047.640
15.840.620
15.840.620
15.840.620
15.840.620
2.281.040
253.440
28.161.110
–
–
281.611.110

11,250
11,250
11,025
11,025
11,025
11,025
5,625
5,625
5,625
5,625
0,810
0,090
10,00
–
–
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
31.681.240
31.681.240
24.547.640
24.547.640
24.547.640
24.547.640
15.840.620
15.840.620
15.840.620
15.840.620
2.281.040
253.440
28.161.110
–
72.000.000
327.611.110

9,670
9,670
7,493
7,493
7,493
7,493
4,835
4,835
4,835
4,835
0,696
0,077
8,596
–
21,977
100,00

Para uma descrição mais detalhada sobre os acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do capital social da Companhia,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 940.
29.780.380 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Antonia de Freitas Tonin estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jadna Savi de Freitas.
29.780.380 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Maria Augusta de Freitas Francalacci estão gravadas com usufruto de
direitos econômicos e políticos em favor de Janete Savi de Freitas.
9.504.370 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Antônio de Freitas Aiquel estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jane Savi de Freitas.
9.504.370 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Eduardo de Freitas Aiquel estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jane Savi de Freitas.
Não considera ações detidas por nossa acionista minoritária Dahua Europe B.V. Ao considerar as ações detidas pela acionista
minoritária Dahua Europe B.V, as "Ações em Circulação" totalizam 28.161.110 ações antes da Oferta, e totalizarão 100.161.110 ações
após a Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e Ações Suplementares.
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares
e sem considerar as Ações Adicionais:
Acionistas
Antonia de Freitas Tonin(2) .........................................
Maria Augusta de Freitas Francalacci(3) .....................
Jadna Savi de Freitas ................................................
Jane Savi de Freitas ..................................................
Janete Savi de Freitas ...............................................
Jorge Luiz Savi de Freitas..........................................
Pedro Horn de Freitas ................................................
Joanna Horn de Freitas..............................................
Antônio de Freitas Aiquel(4) ........................................
Eduardo de Freitas Teixeira(5) ....................................
Altair Angelo Silvestri .................................................
Rafael Boeing .............................................................
Dahua Europe B.V. ....................................................
Ações em Tesouraria .................................................
Ações em Circulação(6) ..............................................
Total ...........................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%
31.681.240
31.681.240
31.047.640
31.047.640
31.047.640
31.047.640
15.840.620
15.840.620
15.840.620
15.840.620
2.281.040
253.440
28.161.110
–
–
281.611.110

11,250
11,250
11,025
11,025
11,025
11,025
5,625
5,625
5,625
5,625
0,810
0,090
10,00
–
–
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
31.681.240
31.681.240
21.847.640
21.847.640
21.847.640
21.847.640
15.840.620
15.840.620
15.840.620
15.840.620
2.281.040
253.440
28.161.110
–
82.800.000
327.611.110

9,670
9,670
6,669
6,669
6,669
6,669
4,835
4,835
4,835
4,835
0,696
0,077
8,596
–
25,274
100,00

Para uma descrição mais detalhada sobre os acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do capital social da Companhia,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 940.
29.780.380 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Antonia de Freitas Tonin estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jadna Savi de Freitas.
29.780.380 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Maria Augusta de Freitas Francalacci estão gravadas com usufruto de
direitos econômicos e políticos em favor de Janete Savi de Freitas.
9.504.370 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Antônio de Freitas Aiquel estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jane Savi de Freitas.
9.504.370 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Eduardo de Freitas Aiquel estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jane Savi de Freitas.
Não considera ações detidas por nossa acionista minoritária Dahua Europe B.V. Ao considerar as ações detidas pela acionista
minoritária Dahua Europe B.V., as "Ações em Circulação" totalizam 28.161.110 ações antes da Oferta, e totalizarão 110.961.110 ações
após a Oferta, sem considerar as Ações Adicionais.
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações
Suplementares e considerando as Ações Adicionais:
Acionistas
Antonia de Freitas Tonin(2) .........................................
Maria Augusta de Freitas Francalacci(3) .....................
Jadna Savi de Freitas ................................................
Jane Savi de Freitas ..................................................
Janete Savi de Freitas ...............................................
Jorge Luiz Savi de Freitas..........................................
Pedro Horn de Freitas ................................................
Joanna Horn de Freitas..............................................
Antônio de Freitas Aiquel(4) ........................................
Eduardo de Freitas Teixeira(5) ....................................
Altair Angelo Silvestri .................................................
Rafael Boeing .............................................................
Dahua Europe B.V. ....................................................
Ações em Tesouraria .................................................
Ações em Circulação(6) ..............................................
Total ...........................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%
31.681.240
31.681.240
31.047.640
31.047.640
31.047.640
31.047.640
15.840.620
15.840.620
15.840.620
15.840.620
2.281.040
253.440
28.161.110
–
–
281.611.110

11,250
11,250
11,025
11,025
11,025
11,025
5,625
5,625
5,625
5,625
0,810
0,090
10,00
–
–
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
31.681.240
31.681.240
20.947.640
20.947.640
20.947.640
20.947.640
15.840.620
15.840.620
15.840.620
15.840.620
2.281.040
253.440
28.161.110
–
86.400.000
327.611.110

9,670
9,670
6,394
6,394
6,394
6,394
4,835
4,835
4,835
4,835
0,696
0,077
8,596
–
26,373
100,00

Para uma descrição mais detalhada sobre os acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do capital social da Companhia,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 940.
29.780.380 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Antonia de Freitas Tonin estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jadna Savi de Freitas.
29.780.380 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Maria Augusta de Freitas Francalacci estão gravadas com usufruto de
direitos econômicos e políticos em favor de Janete Savi de Freitas.
9.504.370 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Antônio de Freitas Aiquel estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jane Savi de Freitas.
9.504.370 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Eduardo de Freitas Aiquel estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jane Savi de Freitas.
Não considera ações detidas por nossa acionista minoritária Dahua Europe B.V. Ao considerar as ações detidas pela acionista
minoritária Dahua Europe B.V., as "Ações em Circulação" totalizam 28.161.110 ações antes da Oferta, e totalizarão 114.561.110 ações
ordinárias após a Oferta, sem considerar as Ações Suplementares.
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares
e as Ações Adicionais:
Acionistas
Antonia de Freitas Tonin(2) .........................................
Maria Augusta de Freitas Francalacci(3) .....................
Jadna Savi de Freitas ................................................
Jane Savi de Freitas ..................................................
Janete Savi de Freitas ...............................................
Jorge Luiz Savi de Freitas..........................................
Pedro Horn de Freitas ................................................
Joanna Horn de Freitas..............................................
Antônio de Freitas Aiquel(4) ........................................
Eduardo de Freitas Teixeira(5) ....................................
Altair Angelo Silvestri .................................................
Rafael Boeing .............................................................
Dahua Europe B.V. ....................................................
Ações em Tesouraria .................................................
Ações em Circulação(6) ..............................................
Total ...........................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%
31.681.240
31.681.240
31.047.640
31.047.640
31.047.640
31.047.640
15.840.620
15.840.620
15.840.620
15.840.620
2.281.040
253.440
28.161.110
–
–
281.611.110

11,250
11,250
11,025
11,025
11,025
11,025
5,625
5,625
5,625
5,625
0,810
0,090
10,00
–
–
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
31.681.240
31.681.240
18.247.640
18.247.640
18.247.640
18.247.640
15.840.620
15.840.620
15.840.620
15.840.620
2.281.040
253.440
28.161.110
–
97.200.000
327.611.110

9,670%
9,670%
5,570%
5,570%
5,570%
5,570%
4,835%
4,835%
4,835%
4,835%
0,696%
0,077%
8,596%
–
29,669%
100,00%

Para uma descrição mais detalhada sobre os acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do capital social da Companhia,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 940.
29.780.380 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Antonia de Freitas Tonin estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jadna Savi de Freitas.
29.780.380 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Maria Augusta de Freitas Francalacci estão gravadas com usufruto de
direitos econômicos e políticos em favor de Janete Savi de Freitas.
9.504.370 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Antônio de Freitas Aiquel estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jane Savi de Freitas.
9.504.370 ações de emissão da Companhia e de titularidade de Eduardo de Freitas Aiquel estão gravadas com usufruto de direitos
econômicos e políticos em favor de Jane Savi de Freitas.
Não considera ações detidas por nossa acionista minoritária Dahua Europe B.V. Ao considerar as ações detidas pela acionista
minoritária Dahua Europe B.V., as "Ações em Circulação" totalizam 28.161.110 ações antes da Oferta, e totalizarão 125.361.110 ações
após a Oferta.

Identificação dos Acionistas Vendedores
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
JADNA SAVI DE FREITAS, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, empresária,
portadora da carteira de identidade nº 8095633247, expedida pelo SJS/RS, inscrita no CPF/ME
sob o nº 439.873.549-68, residente e domiciliada na cidade de Florianopolis, Estado de Santa
Catarina, com endereço comercial na cidade de Florianopolis, Estado de Santa Catarina, na
Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800.
JANE SAVI DE FREITAS, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade nº
6014162389, expedida pelo SJS/RS, inscrita no CPF/ME sob o nº 467.374.720-87, residente e
domiciliada na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial
na cidade de Florianopolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial,
CEP 88104-800.
JANETE SAVI DE FREITAS, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade
nº 1.340.239-0, expedida pelo SESP/SC, inscrita no CPF/ME sob o nº 238.105.560-68, residente e
domiciliada na cidade de Florianopolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na
cidade de Florianopolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial,
CEP 88104-800.
JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas,
portador do documento de identidade nº 140.160-2, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/ME
sob o nº 098.53.539-53, residente e domiciliado na cidade de Florianopolis, Estado de Santa
Catarina, com endereço comercial na cidade de Florianopolis, Estado de Santa Catarina, na
Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800.
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Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 940 deste Prospecto.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública (i) primária de, inicialmente, 46.000.000 novas Ações; e
(ii) secundária de, inicialmente, 26.000.000 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução
CVM 400, com o Ofício-Circular CVM/SRE, com Código ANBIMA, bem como com as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Novo Mercado da B3, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação de
determinadas Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agente de
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, a ser
celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional
(i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados
(qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos
na Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933, editada pela U.S. Securities and Exchange
Commission dos Estados Unidos em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas
Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de
quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores
mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que
sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de
acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC,
no âmbito do Securities Act, 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 Resolução CMN 4.373 e pela Instrução
CVM 560, ou pela Lei 4.131, sem a necessidade, para tanto, da solicitação e obtenção de registro
de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
outro país, inclusive perante a SEC. As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior
pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos
termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.
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
realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC e nem em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser ofertadas ou
subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no
Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos
termos do Securities Act.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até
20%, ou seja, em até 14.400.000 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem
alienadas pelos Acionistas Vendedores nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da
Oferta Base, as quais serão utilizadas para atender eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser
acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até
10.800.000 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem alienadas pelos Acionistas
Vendedores nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, conforme
opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do
Contrato de Colocação em conexão com a prestação de serviços de estabilização de preços das
Ações. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato
de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início de negociação
das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações
Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos
demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada
em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da
fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da
Oferta.
Aprovações societárias
A submissão do registro de companhia aberta categoria “A” e a sua adesão e admissão ao Novo
Mercado foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 25 de
novembro de 2020, cuja ata foi devidamente registrada em 09 de dezembro de 2020 perante a
JUCESC sob o nº 20202486702, e publicada no “Valor Econômico”, em 01 de dezembro de 2020 e
no DOESC em 01 de dezembro de 2020.
A reforma e consolidação do Estatuto Social foi aprovada em sede de Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 08 de janeiro de 2021, cuja ata foi publicada no DOESC
no dia 11 de janeiro de 2021 e no jornal “Valor Econômico” em 12 de janeiro de 2021 e será
devidamente registrada perante a JUCESC.
A realização da Oferta pela Companhia, mediante aumento de seu capital social dentro do limite de
capital autorizado previsto no artigo 6º de 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 e do artigo 7º do Estatuto Social, e de seus termos e condições, foi
aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 25 de novembro
de 2020, cuja ata foi devidamente registrada em 07 de dezembro de 2020 perante a JUCESC sob
o nº 20202495639, e publicada no jornal “Valor Econômico” em 01 de dezembro de 2020 e no
DOESC em 01 de dezembro de 2020.
A fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia, e por
extensão, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do 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 dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente
registrada na JUCESC e publicada no jornal “Valor Econômico” na data de disponibilização do
Anúncio de Início e no DOESC, no dia útil subsequente à publicação do Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a
participação na Oferta Secundária e para a fixação do Preço por Ação.
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Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por
Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa
Indicativa, a qual é meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou
abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e
processados, observada a condição de eficácia indicada neste Prospecto, exceto no caso
de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à 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, conforme descrito
neste Prospecto.
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) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de
Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço
de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores 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, até o limite máximo de 20% das Ações da Oferta Base. Nos termos
do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à
quantidade das Ações da Oferta Base, não será permitida a colocação de Ações junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de
investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas, com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente na 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
considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar
adversamente na 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”, a partir da página 103
deste Prospecto.
Ações em Circulação no Mercado após a Oferta (Free Float)
Antes da realização da Oferta, nenhuma ação ordinária de emissão da Companhia está em
circulação no mercado. Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares, bem como as ações ordinárias detidas pela nossa
acionista minoritária Dahua Europe B.V.) 22,0% das ações ordinárias de emissão da Companhia
estará em circulação no mercado e, considerando as ações ordinárias detidas pela nossa
acionistas minoritári Dahua Europe B.V., 30,6% das ações ordinárias de emissão da Companhia
estará em circulação no mercado.
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Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação das Ações Adicionais e considerando a
colocação integral das Ações Suplementares, bem como as ações ordinárias detidas pela nossa
acionista minoritária Dahua Europe B.V.) 25,3% das ações ordinárias de emissão da Companhia
estará em circulação no mercado e, considerando as ações ordinárias detidas pela nossa acionista
minoritária Dahua Europe B.V., 33,9% das ações ordinárias de emissão da Companhia estará em
circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e sem
considerar a colocação das Ações Suplementares, bem como as ações ordinárias detidas pela
nossa acionista minoritária Dahua Europe B.V.) 26,4% das ações ordinárias de emissão da
Companhia estará em circulação no mercado e, considerando as ações ordinárias detidas pela
nossa acionista minoritária Dahua Europe B.V., 35,0% das ações ordinárias de emissão da
Companhia estará em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares, bem como as ações ordinárias detidas pela nossa acionista minoritária Dahua
Europe B.V.) 29,7% das ações ordinárias de emissão da Companhia estará em circulação no
mercado e, considerando as ações ordinárias detidas pela nossa acionista minoritária Dahua
Europe B.V., 38,3% das ações ordinárias de emissão da Companhia estará em circulação no
mercado.
Para maiores informações sobre a composição do capital social da Companhia, ver seção
“Informações Sobre a Oferta – Composição do Capital Social”, a partir da página 43 deste
Prospecto.
Quantidade, Montante e Recursos Líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas/alienadas, o Preço por Ação, o valor
total das comissões pagas pela Companhia aos Coordenadores da Oferta, bem como dos recursos
líquidos oriundos da Oferta.
Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar a colocação das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante

Comissões e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)

Companhia ......................................
Jadna Savi de Freitas .....................
Jane Savi de Freitas .......................
Janete Savi de Freitas ....................
Jorge Luiz Savi de Freitas...............
Total ................................................

46.000.000
6.500.000
6.500.000
6.500.000
6.500.000
72.000.000

17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
-

793.500.000
112.125.000
112.125.000
112.125.000
112.125.000
1.242.000.000

42.203.864,42
4.964.028,78
4.964.028,78
4.964.028,78
4.964.028,78
62.059.980

751.296.136
107.160.971
107.160.971
107.160.971
107.160.971
1.179.940.020

(1)

(2)
(3)

Com base no Preço por Ação de R$17,25, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$15,25 e R$19,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
Recursos líquidos de comissões, despesas e tributos da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando a colocação
integral das Ações Adicionais e sem considerar a colocação das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante

Comissões e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)

Companhia ......................................
Jadna Savi de Freitas .....................
Jane Savi de Freitas .......................
Janete Savi de Freitas ....................
Jorge Luiz Savi de Freitas...............
Total ................................................

46.000.000
10.100.000
10.100.000
10.100.000
10.100.000
86.400.000

17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
-

793.500.000
174.225.000
174.225.000
174.225.000
174.225.000
1.490.400.000

42.300.822,39
7.713.337,02
7.713.337,02
7.713.337,02
7.713.337,02
73.154.170

751.199.178
166.511.663
166.511.663
166.511.663
166.511.663
1.417.245.830

(1)

(2)
(3)

Com base no Preço por Ação de R$17,25, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$15,25 e R$19,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
Recursos líquidos de comissões, despesas e tributos da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar a colocação das
Ações Adicionais e considerando a colocação integral das Ações Suplementares:
Ofertante
Companhia ......................................
Jadna Savi de Freitas .....................
Jane Savi de Freitas .......................
Janete Savi de Freitas ....................
Jorge Luiz Savi de Freitas...............
Total ................................................
(1)

(2)
(3)

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante

Comissões e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)

46.000.000
9.200.000
9.200.000
9.200.000
9.200.000
82.800.000

17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
-

793.500.000
158.700.000
158.700.000
158.700.000
158.700.000
1.428.300.000

42.276.582,90
7.026.009,96
7.026.009,96
7.026.009,96
7.026.009,96
70.380.623

751.223.417
151.673.990
151.673.990
151.673.990
151.673.990
1.357.919.377

Com base no Preço por Ação de R$17,25, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$15,25 e R$19,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
Recursos líquidos de comissões, despesas e tributos da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando a colocação
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Ofertante
Companhia ......................................
Jadna Savi de Freitas .....................
Jane Savi de Freitas .......................
Janete Savi de Freitas ....................
Jorge Luiz Savi de Freitas...............
Total ................................................
(1)

(2)
(3)

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante

Comissões e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)

46.000.000
12.800.000
12.800.000
12.800.000
12.800.000
97.200.000

17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
-

793.500.000
220.800.000
220.800.000
220.800.000
220.800.000
1.676.700.000

42.373.540,87
9.775.318,21
9.775.318,21
9.775.318,21
9.775.318,21
81.474.814

751.126.459
211.024.682
211.024.682
211.024.682
211.024.682
1.595.225.186

Com base no Preço por Ação de R$17,25, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$15,25 e R$19,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
Recursos líquidos de comissões, despesas e tributos da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, B3 e ANBIMA relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia, nos termos do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional.
As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas aos
Coordenadores da Oferta e pela Companhia, nos termos do Contrato de Colocação e do Contrato
de Colocação Internacional.
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Segue, abaixo, um detalhamento dos custos estimados da Oferta, sem considerar a colocação das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação(6) .......................................
Comissão de Colocação(7) ...........................................
Comissão de Garantia Firme(8) ....................................
Remuneração de Incentivo(0) .......................................
Total de Comissões(10) ...............................................
Tributos e Outras Retenções .......................................
Taxa de Registro na CVM ............................................
Custos da B3 ................................................................
Taxa de Registro na ANBIMA ......................................
Despesas com Advogados(6) ........................................
Despesas com Auditores Independentes ....................
Outras despesas da Oferta ..........................................
Total de Despesas(9) ...................................................
Total de Comissões e Despesas ..............................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

Valor(1)(2)
(R$)
7.452.000,00
22.356.000,00
7.452.000,00
12.420.000,00
49.680.000,00
5.306.164,91
634.628,72
567.740,77
50.089,86
2.074.196,26
3.447.159,00
300.000,00
12.379.979,52
62.059.979,52

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(1)(2)(3)(4)
0,60%
1,80%
0,60%
1,00%
4,00%
0,43%
0,05%
0,05%
0,00%
0,17%
0,28%
0,02%
1,00%
5,00%

Custo por
Ação(1)(2)
(R$)
0,10
0,31
0,10
0,17
0,69
0,07
0,01
0,01
0,00
0,03
0,05
0,00
0,17
0,86

% em
Relação ao
Preço por
Ação(3)
0,60%
1,80%
0,60%
1,00%
4,00%
0,43%
0,05%
0,05%
0,00%
0,17%
0,28%
0,02%
1,00%
5,00%

Com base no Preço por Ação de R$17,25, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado entre R$15,25 e R$19,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
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.
Com base no Preço por Ação de R$17,25, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado entre R$15,25 e R$19,25, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
Sem considerar o exercício da opção de Ações Suplementares e as Ações Adicionais.
Comissões totais a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações
objeto da Oferta, inclusive em razão dos esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional.
Corresponde a 20% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta relativamente aos serviços de coordenação da Oferta.
Corresponde a 60% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta relativamente aos serviços de colocação das Ações.
Corresponde a 20% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta pela prestação de Garantia Firme.
Considerando que a Remuneração de Incentivo é de até 1.25% sobre o produto da colocação da oferta (que consiste em: (a) na soma do
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação; somada ao (b) produto resultante da multiplicação
da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Comissão de Incentivo, conforme descrita
no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de
ordem estritamente discricionária, independentemente de parâmetros objetivos, sendo que a decisão quanto ao pagamento dessa
remuneração será tomada a exclusivo critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores. O eventual pagamento entre Companhia e os
Acionistas Vendedores utilizará como parâmetro a sua percepção acerca da contribuição de cada um dos Coordenadores da Oferta para
o resultado da Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, considerando a colocação das
Ações Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação(6) .......................................
Comissão de Colocação(7) ...........................................
Comissão de Garantia Firme(8) ....................................
Remuneração de Incentivo(0) .......................................
Total de Comissões(10) ...............................................
Tributos e Outras Retenções .......................................
Taxa de Registro na CVM ............................................
Custos da B3 ................................................................
Taxa de Registro na ANBIMA ......................................
Despesas com Advogados(6) ........................................
Despesas com Auditores Independentes ....................
Outras despesas da Oferta ..........................................
Total de Despesas(9) ...................................................
Total de Comissões e Despesas ..............................
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

Valor(1)(2)
(R$)
8.569.800,00
25.709.400,00
8.569.800,00
14.283.000,00
57.132.000,00
6.102.089,65
634.628,72
632.945,77
57.603,34
2.074.196,26
3.447.159,00
300.000,00
13.248.622,74
70.380.622,74

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(1)(2)(3)(4)
0,60%
1,80%
0,60%
1,00%
4,00%
0,43%
0,04%
0,04%
0,00%
0,15%
0,24%
0,02%
0,89%
4,93%

Custo por
Ação(1)(2)
(R$)
0,10
0,31
0,10
0,17
0,69
0,07
0,01
0,01
0,00
0,03
0,04
0,00
0,16
0,85

% em
Relação ao
Preço por
Ação(3)
0,60%
1,80%
0,60%
1,00%
4,00%
0,43%
0,04%
0,04%
0,00%
0,15%
0,24%
0,02%
0,93%
4,93%

Com base no Preço por Ação.
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.
Com base no Preço por Ação de R$17.25, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15.25 e R$19.25, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser fixado em
valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.
Considerando a colocação das Ações Suplementares.
Comissões totais a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações objeto
da Oferta, inclusive em razão dos esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional.
Corresponde a 20% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no Contrato
de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta relativamente aos serviços de coordenação da Oferta.
Corresponde a 60% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no Contrato
de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta relativamente aos serviços de colocação das Ações.
Corresponde a 20% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no Contrato
de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta pela prestação de Garantia Firme.
Considerando que a Remuneração de Incentivo é de até 1.25% sobre o produto da colocação da oferta (que consiste em: (a) na soma do produto
resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação; somada ao (b) produto resultante da multiplicação da quantidade
total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de
Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem estritamente discricionária,
independentemente de parâmetros objetivos, sendo que a decisão quanto ao pagamento dessa remuneração será tomada a exclusivo critério da
Companhia e dos Acionistas Vendedores. O eventual pagamento entre Companhia e os Acionistas Vendedores utilizará como parâmetro a sua
percepção acerca da contribuição de cada um dos Coordenadores da Oferta para o resultado da Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, considerando a colocação das
Ações Adicionais e sem considerar a colocação das Ações Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação(6) ........................................
Comissão de Colocação(7) ............................................
Comissão de Garantia Firme(8) .....................................
Remuneração de Incentivo(0) ........................................
Total de Comissões(10) ................................................
Tributos e Outras Retenções ........................................
Taxa de Registro na CVM .............................................
Custos da B3 .................................................................
Taxa de Registro na ANBIMA .......................................
Despesas com Advogados(6) .........................................
Despesas com Auditores Independentes .....................
Outras despesas da Oferta ...........................................
Total de Despesas(9) ....................................................
Total de Comissões e Despesas ...............................
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

Valor(1)(2)
(R$)
8.942.400,00
26.827.200,00
8.942.400,00
14.904.000,00
59.616.000,00
6.367.397,90
634.628,72
654.680,77
60.107,83
2.074.196,26
3.447.159,00
300.000,00
13.538.170,48
73.154.170,48

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(1)(2)(3)(4)
0,60%
1,80%
0,60%
1,00%
4,00%
0,43%
0,04%
0,04%
0,00%
0,14%
0,23%
0,02%
0,91%
4,91%

Custo por
Ação(1)(2)
(R$)
0,10
0,31
0,10
0,17
0,69
0,07
0,01
0,01
0,00
0,02
0,04
0,00
0,16
0,85

% em
Relação ao
Preço por
Ação(3)
0,60%
1,80%
0,60%
1,00%
4,00%
0,43%
0,04%
0,04%
0,00%
0,14%
0,23%
0,02%
0,91%
4,91%

Com base no Preço por Ação.
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.
Com base no Preço por Ação de R$ 17.25, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se
que o Preço por Ação estará situado entre R$15.25 e R$19.25, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser
fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.
Considerando a colocação das Ações Adicionais.
Comissões totais a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações
objeto da Oferta, inclusive em razão dos esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional.
Corresponde a 20% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta relativamente aos serviços de coordenação da Oferta.
Corresponde a 60% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta relativamente aos serviços de colocação das Ações.
Corresponde a 20% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta pela prestação de Garantia Firme.
Considerando que a Remuneração de Incentivo é de até 1.25% sobre o produto da colocação da oferta (que consiste em: (a) na soma do
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação; somada ao (b) produto resultante da multiplicação
da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Comissão de Incentivo, conforme descrita
no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de
ordem estritamente discricionária, independentemente de parâmetros objetivos, sendo que a decisão quanto ao pagamento dessa
remuneração será tomada a exclusivo critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores. O eventual pagamento entre Companhia e os
Acionistas Vendedores utilizará como parâmetro a sua percepção acerca da contribuição de cada um dos Coordenadores da Oferta para
o resultado da Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, considerando a colocação das
Ações Suplementares e das Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(6) ........................................
Comissão de Colocação(7) ............................................
Comissão de Garantia Firme(8) .....................................
Remuneração de Incentivo(0) ........................................
Total de Comissões(10) ................................................
Tributos e Outras Retenções ........................................
Taxa de Registro na CVM .............................................
Custos da B3 .................................................................
Taxa de Registro na ANBIMA .......................................
Despesas com Advogados(6) .........................................
Despesas com Auditores Independentes .....................
Outras despesas da Oferta ...........................................
Total de Despesas(9) ....................................................
Total de Comissões e Despesas ...............................
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

Valor(1)(2)
(R$)
10.060.200,00
30.180.600,00
10.060.200,00
16.767.000,00
67.068.000,00
7.163.322,63
634.628,72
719.885,77
67.621,31
2.074.196,26
3.447.159,00
300.000,00
14.406.813,70
81.474.813,70

% em Relação ao
Valor Total da
Oferta(1)(2)(3)(4)
0,60%
1,80%
0,60%
1,00%
4,00%
0,43%
0,04%
0,04%
0,00%
0,12%
0,21%
0,02%
0,86%
4,86%

Custo por
Ação(1)(2)
(R$)
0,10
0,31
0,10
0,17
0,69
0,07
0,01
0,01
0,00
0,02
0,04
0,00
0,15
0,84

% em
Relação ao
Preço por
Ação(3)
0,60%
1,80%
0,60%
1,00%
4,00%
0,43%
0,04%
0,04%
0,00%
0,12%
0,21%
0,02%
0,86%
4,86%

Com base no Preço por Ação.
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.
Com base no Preço por Ação de R$ 17.25, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se
que o Preço por Ação estará situado entre R$15.25 e R$19.25, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser
fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa.
Considerando a colocação das Ações Adicionais e Suplementares.
Comissões totais a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações
objeto da Oferta, inclusive em razão dos esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional.
Corresponde a 20% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta relativamente aos serviços de coordenação da Oferta.
Corresponde a 60% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta relativamente aos serviços de colocação das Ações.
Corresponde a 20% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta pela prestação de Garantia Firme.
Considerando que a Remuneração de Incentivo é de até 1.25% sobre o produto da colocação da oferta (que consiste em: (a) na soma do
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação; somada ao (b) produto resultante da multiplicação
da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Comissão de Incentivo, conforme descrita
no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de
ordem estritamente discricionária, independentemente de parâmetros objetivos, sendo que a decisão quanto ao pagamento dessa
remuneração será tomada a exclusivo critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores. O eventual pagamento entre Companhia e os
Acionistas Vendedores utilizará como parâmetro a sua percepção acerca da contribuição de cada um dos Coordenadores da Oferta para
o resultado da Oferta.
Despesas estimadas da Oferta assumidas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço
por Ação.
Instituições Participantes da Oferta
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, para participar da colocação das Ações.
Público-alvo
O público-alvo da Oferta consiste em Investidores 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:
#

(1)

Data(1)

Eventos

1.

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

26 de novembro de 2020

2.

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

12 de janeiro de 2021

3.

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

13 de janeiro de 2021

4.

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

19 de janeiro de 2021

5.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

22 de janeiro de 2021

6.

Encerramento do Período de Reserva

01 de fevereiro de 2021

7.

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

02 de fevereiro de 2021

8.

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

03 de fevereiro de 2021

9.

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

04 de fevereiro de 2021

10.

Data de Liquidação

05 de fevereiro de 2021

11.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

08 de março de 2021

12.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

10 de março de 2021

13.

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

03 de agosto de 2021

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser
comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda,
caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (com os
logotipos das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações que somente serão
confirmadas pelo subscritor/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. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de disponibilização de Aviso ao
Mercado nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da B3 e da CVM.
Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou
revogação da Oferta, consulte as seções “Informações Sobre a Oferta – Procedimento de
Distribuição da Oferta”, “Informações Sobre a Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou
Cancelamento da Oferta” e “Informações Sobre a Oferta – Inadequação da Oferta”, a partir da
página 59 deste Prospecto.

57

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data deste
Prospecto e a data em que for determinado o Preço por Ação.
Regime de Distribuição
A Oferta será realizada em conformidade com o Contrato de Colocação e os esforços de colocação
das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos
termos do Contrato de Colocação Internacional.
Após: (i) a disponibilização do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova disponibilização (com os
logotipos das Instituições Consorciadas); (ii) a disponibilização deste Prospecto; (iii) o
encerramento dos Períodos de Reservas e dos Períodos de Reservas para Pessoas Vinculadas;
(iv) a conclusão do Procedimento de Bookbuilding; (iv) a celebração do Contrato de Colocação e
do Contrato de Colocação Internacional; (v) o deferimento do pedido de registro da Companhia de
emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM; (vi) a concessão dos registros da
Oferta pela CVM; (vii) a disponibilização do Anúncio de Início; e (viii) a disponibilização do
Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a colocação das Ações da
Oferta Base e das Ações Adicionais, 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, abaixo
transcritos, em conformidade com o disposto da Instrução CVM 400 e observado o esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado e as disposições deste Prospecto.
Ainda, conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de
Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta:
Coordenador da Oferta
Coordenador Líder .......................................................................................
Citi ................................................................................................................
Itaú BBA .......................................................................................................
Santander .....................................................................................................
Total .............................................................................................................

Quantidade

Percentual (%)

21.600.000
21.600.000
14.400.000
14.400.000
72.000.000

30,00
30,00
20,00
20,00
100,00

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta. Para maiores informações acerda da garantia firme, ver item
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação” na página 74 deste Prospecto.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos
Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados neste Prospecto Preliminar, a partir
da disponibilização do Anúncio de Início.
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Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição da totalidade das Ações da Oferta Base por parte dos Investidores
Não Institucionais e dos Investidores Institucionais até a data da conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento
automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos
Investidores Não Institucionais serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de
quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função
do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles
com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo
de 3 dias úteis contados da data da 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, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha
a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir
a totalidade das Ações da Oferta Base no âmbito da Oferta”, a partir da página 104
Prospecto Preliminar.
Procedimento de Distribuição da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações por meio de duas ofertas
distintas, quais sejam, (i) uma Oferta Não Institucional e (ii) uma Oferta Institucional, conforme
descritas adiante, observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado.
Plano de Distribuição da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, elaborarão um plano de distribuição das Ações da Oferta Base e das Ações
Adicionais, 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, da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a adequação do
investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os
investidores, 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 por pessoa designada pelo
Coordenador Líder.
Público-alvo
O público-alvo da Oferta consiste em:
(i) Distribuidores, ou seja, pessoas físicas que sejam sócias ou acionistas, conforme o caso, de
pessoas jurídicas que tenham contratos vigentes com a Companhia e/ou suas subsidiárias, na
primeira data de divulgação do Aviso ao Mercado, de revenda de produtos produzidos pela
Companhia e que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição
Consorciada, observados para esses investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de
pedido de investimento de R$100,00 e o valor máximo de pedido de investimento de
R$5.000.000,00 (“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Distribuidores”);
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(ii) Empregados, ou seja, pessoas físicas que tenham contrato de trabalho vigente com a
Companhia e/ou suas subsidiárias na primeira data de divulgação do Aviso ao Mercado que
realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição Consorciada, observados,
para esses investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de investimento de
R$100,00 e o valor máximo de pedido de investimento de R$5.000.000,00 (“Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva Empregados”);
(iii) Investidores de Varejo, ou seja, investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimentos registrados na B3, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no
Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição
Consorciada, observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de
pedido de investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento de
R$1.000.000,00 (“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Varejo”, e quando em
conjunto com Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Empregados e Valores Mínimo
e Máximo do Pedido de Reserva Distribuidores, simplesmente “Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva”); e
(iv) Investidores Institucionais, ou seja, investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor, em qualquer caso,
cujas intenções específicas ou globais de investimento excedam R$1.000.000,00 e que não
sejam considerados Investidores Não Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos
de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, que
apresentem intenções específicas e globais de investimentos, entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, carteiras administradas discricionárias, 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, investidores qualificados e/ou profissionais nos termos da regulamentação da
CVM, inexistindo para estes valores mínimo ou máximo de investimento, assim como os
Investidores Estrangeiros.
Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º,
inciso VI, da Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada, serão
consideradas Pessoas Vinculadas à Oferta os investidores que sejam (i) controladores ou
administradores da Companhia e dos Acionistas Vendedores ou outras pessoas vinculadas à
Oferta, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais
até o segundo grau; (ii) controladores ou administradores das Instituições Participantes da Oferta
e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos
das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional diretamente
envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições
Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes
da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da
Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da
Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas às
Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das
cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros que não
sejam pessoas vinculadas.
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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
como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48,
II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações”, a partir da página 106 deste Prospecto
Preliminar.
Oferta Não Institucional
No contexto da Oferta Não Institucional, considerando o esforço mínimo de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado, caso haja demanda e conforme discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no
mínimo, 10%, e, no máximo, 25% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), será destinado, prioritariamente, à colocação pública junto a Investidores
Não Institucionais que realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de
formulário específico destinado à subscrição/aquisição de Ações, em caráter irrevogável e
irretratável, no âmbito da Oferta Não Institucional (“Pedido de Reserva”) junto a uma única
Instituição Consorciada, durante o período compreendido entre 19 de janeiro de 2021, inclusive, e
01 de fevereiro de 2021, inclusive (“Período de Reserva”), ou, no caso de Investidores Não
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre 19 de janeiro
de 2021, inclusive, e 22 de janeiro de 2021, inclusive, terminando em data que antecederá em pelo
menos 7 dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas”), observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva e os
seguintes limites na alocação:
(i) Oferta a Distribuidores: o montante de no mínimo, 4% e, no máximo, 10% do total das Ações,
observados os critérios de rateio dispostos no item A.(viii) abaixo, desde que haja demanda,
será destinado, prioritariamente, à colocação pública para os Distribuidores que realizarem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva de Investidores
Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o caso, e observados os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva Distribuidores;
(ii) Oferta a Empregados: o montante de no mínimo, 1% e, no máximo, 5% do total das Ações,
observados os critérios de rateio dispostos no item B.(viii) abaixo, desde que haja demanda,
será destinado, prioritariamente, à colocação pública para os Empregados que realizarem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva de Investidores
Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o caso, e observados os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva Empregados; e
(iii) Oferta de Varejo: o montante de no mínimo, 5% e, no máximo, 10% do total das Ações,
observados os critérios de rateio dispostos no item C.(viii) abaixo, desde que haja demanda,
será destinado prioritariamente à colocação pública para os Investidores de Varejo que
realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais
ou o Período de Reserva de Investidores Não Institucionais Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, e observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Varejo.
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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 até o limite máximo de
20% do total de Ações da Oferta Base, sendo que aqueles Investidores Não Institucionais que
sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizarem seus Pedidos de Reserva durante o
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos de Reserva cancelados em caso
de excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade total de Ações da Oferta Base nos termos
do artigo 55 da Instrução CVM 400. Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas que realizarem seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva cancelados mesmo no caso de excesso
de demanda superior em 1/3 das Ações da Oferta Base.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja a
seção “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta”, a partir da página
73 deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a subscrição/aquisição das Ações mediante o
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com o procedimento aqui descrito.
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 prioridade na alocação e à liquidação
da Oferta e as informações constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência,
especialmente as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 20
e 101 deste Prospecto, respectivamente, bem como o item “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar a partir da página 658;
(ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu
Pedido de Reserva, se esta exigirá a abertura ou atualização de conta e/ou de cadastro; e/ou
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.
A. Oferta a Distribuidores
A Oferta a Distribuidores será realizada exclusivamente junto a Distribuidores que realizarem
Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada durante o Período de Reserva, ou no
caso dos Distribuidores que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva Pessoas
Vinculadas, Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Distribuidores.
No contexto da Oferta a Distribuidores, e desde que haja demanda, o montante de, no mínimo, 4%
e, no máximo, 10% do total das Ações, será destinado prioritariamente à colocação pública para
Distribuidores que realizarem seus respectivos Pedidos de Reserva.
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Na eventualidade de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Distribuidores ser
superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta a Distribuidores, haverá rateio, conforme
disposto no item (viii) abaixo.
Os Distribuidores deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva, os
procedimentos abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, cada um dos Distribuidores interessados em participar da Oferta a Distribuidores deverá
realizar Pedido de Reserva, de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos
itens (ii), (iii), (v) abaixo e nas seções “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento
da Oferta” e “Violação de Normas de Conduta”, a partir das páginas 73 e 76, respectivamente,
deste Prospecto, observadas as condições do Pedido de Reserva, sendo certo que os
Coordenadores da Oferta solicitaram a dispensa da apresentação de boletim de subscrição e
de contrato de compra e venda, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das
Sociedades por Ações e da Deliberação CVM nº 860, de 22 de julho de 2020 (“Deliberação
CVM 860”), de forma que o Pedido de Reserva será o documento de aceitação por meio do
qual o Distribuidor aceitará participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as
Ações que vierem a ser a ele alocadas;

(ii) os Distribuidores interessados em participar da Oferta a Distribuidores deverão realizar
reservas de Ações junto a uma única Instituição Consorciada, mediante o preenchimento do
Pedido de Reserva, nos termos da Deliberação CVM 476, observados, em qualquer hipótese,
os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Distribuidores durante o Período de
Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, sendo que tais
Distribuidores poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu
Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º,
da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Distribuidor
estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu
Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada,
sendo os valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 dias úteis
contados da divulgação do Anúncio de Início, 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 do câmbio e quaisquer
outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser
majorada);
(iii) o Distribuidor que seja Pessoa Vinculada deverá indicar, obrigatoriamente, no
respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de, em
não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada. Não será permitida a colocação, pelas Instituições Consorciadas, de
Ações junto a Distribuidores que sejam Pessoas Vinculadas caso seja verificado
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações da Oferta Base, sendo os
Pedidos de Reserva da Oferta Não Institucional realizados por Distribuidores que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção daqueles realizados
durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e os valores depositados
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 e/ou do 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 dias úteis contados do pedido de cancelamento
do respectivo Pedido de Reserva;
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(iv) até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, serão informados a cada Distribuidor pela Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico fornecido no
Pedido de Reserva, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data
de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do
rateio), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso,
o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(v) até as 10h30 da Data de Liquidação, cada Distribuidor que tenha realizado Pedido de Reserva
deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em moeda
corrente nacional, do valor indicado no item (iv) acima à Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de
Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a Instituição
Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação por parte
do respectivo Distribuidor;
(vi) até as 16h00 da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada junto à
qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará, de acordo com o Contrato de
Colocação, desde que efetuado o pagamento previsto no item (iv) acima, a cada Distribuidor,
o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido
constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, ressalvada o quanto disposto na seção
“Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta”, a partir da página 73
deste Prospecto e a possibilidade de rateio prevista nos itens (viii) e (ix) abaixo. Caso tal
relação resulte em fração de Ação da Oferta Não Institucional, o valor do investimento não
considerará a referida fração, devendo ser considerada somente a quantidade inteira
de Ações;
(vii) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Distribuidores seja igual ou inferior à
quantidade de Ações destinadas à Oferta a Distribuidores, não haverá rateio, sendo todos os
Distribuidores integralmente atendidos em todas as suas reservas e eventuais sobras no lote
ofertado aos Distribuidores destinadas a Investidores de Varejo e, caso ainda hajam sobras, a
Investidores Institucionais;
(viii) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Distribuidores no âmbito da Oferta a
Distribuidores seja superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta a Distribuidores, será
realizado rateio das Ações destinadas à Oferta a Distribuidores entre os respectivo
Distribuidores, da seguinte forma: (a) a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas à
Oferta a Distribuidores entre todos os Distribuidores que apresentarem Pedido de Reserva,
limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva até o limite de R$3.000,00 por
Distribuidor, desconsiderando-se as frações de Ações, e (b) uma vez atendido o critério de
rateio descrito na alínea (a) acima, será efetuado o rateio proporcional das Ações destinadas
à Oferta a Distribuidores remanescentes entre todos os Distribuidores, observando-se o valor
individual de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se as frações de Ações.
Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, a quantidade de Ações destinadas a
Distribuidores poderá ser aumentada para que os Pedidos de Reserva excedentes dos
Distribuidores possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de
atendimento parcial, será observado o mesmo critério de rateio descrito neste item (“Rateio da
Oferta a Distribuidores”);
(ix) caso haja Rateio da Oferta a Distribuidores, os valores depositados em excesso serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
de 3 dias úteis contados da Data de Liquidação.
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B. Oferta a Empregados
A Oferta a Empregados será realizada exclusivamente junto a Empregados que realizarem Pedido
de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada durante o Período de Reserva, ou no caso
dos Empregados que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva Pessoas
Vinculadas, Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Empregados.
No contexto da Oferta a Empregados, e desde que haja demanda, o montante de, no mínimo, 1%
e, no máximo, 5% do total das Ações, será destinado prioritariamente à colocação pública para
Empregados que realizarem seus respectivos Pedidos de Reserva.
Na eventualidade de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados ser superior
à quantidade de Ações destinadas à Oferta a Empregados, haverá rateio, conforme disposto no
item (viii) abaixo.
Os Empregados deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva, os
procedimentos abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
o caso, cada um dos Empregados interessados em participar da Oferta a Empregados
deverá realizar Pedido de Reserva, de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto
nos itens (ii), (iii), (v) abaixo e nas seções “Suspensão, modificação, revogação ou
cancelamento da Oferta” e “Violação de Normas de Conduta”, a partir das páginas 73 e 76,
respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do Pedido de Reserva, sendo
certo que os Coordenadores da Oferta solicitaram a dispensa da apresentação de boletim de
subscrição e de contrato de compra e venda, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei
das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 860, de forma que o Pedido de Reserva
será o documento de aceitação por meio do qual o Empregado aceitará participar da Oferta,
subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele alocadas;

(ii)

os Empregados interessados em participar da Oferta a Empregados deverão realizar
reservas de Ações junto a uma única Instituição Consorciada, mediante o preenchimento do
Pedido de Reserva, nos termos da Deliberação CVM 476, observados, em qualquer hipótese,
os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Empregados durante o Período de
Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, sendo que
tais Empregados poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu
Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º,
da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Empregado
estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu
Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada,
sendo os valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 dias úteis
contados da divulgação do Anúncio de Início, 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 do
câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja
alíquota atual venha a ser majorada);
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(iii)

o Empregado que seja Pessoa Vinculada deverá indicar, obrigatoriamente, no
respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de, em
não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada. Não será permitida a colocação, pelas Instituições Consorciadas, de
Ações junto a Empregados que sejam Pessoas Vinculadas caso seja verificado
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações da Oferta Base, sendo os
Pedidos de Reserva da Oferta Não Institucional realizados por Empregado que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção daqueles realizados
durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e os valores depositados
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 e/ou do 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 dias úteis contados do pedido de
cancelamento do respectivo Pedido de Reserva;

(iv)

até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, serão informados a cada Empregado pela Instituição Consorciada que tenha recebido
o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico fornecido no
Pedido de Reserva, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data
de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do
rateio), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso,
o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;

(v)

até as 10h30 da Data de Liquidação, cada Empregado que tenha realizado Pedido de
Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, do valor indicado no item (iv) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em não o fazendo, ter seu
Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação
por parte do respectivo Empregado;

(vi)

até as 16h00 da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada junto à
qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará, de acordo com o Contrato de
Colocação, desde que efetuado o pagamento previsto no item (iv) acima, a cada Empregado,
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
(ii) e (v) acima e 11 abaixo e a possibilidade de rateio prevista nos itens (viii) e (ix) abaixo.
Caso tal relação resulte em fração de Ação da Oferta Não Institucional, o valor do
investimento não considerará a referida fração, devendo ser considerada somente a
quantidade inteira de Ações;

(vii) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados seja igual ou inferior à
quantidade de Ações destinadas à Oferta a Empregados, não haverá rateio, sendo todos os
Empregados integralmente atendidos em todas as suas reservas e eventuais sobras no lote
ofertado aos Empregados destinadas a Investidores de Varejo e, caso ainda hajam sobras, a
Investidores Institucionais, nos termos descritos no item “Oferta Institucional” abaixo;
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(viii) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados no âmbito da Oferta a
Empregados seja superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta a Empregados, será
realizado rateio das Ações destinadas à Oferta a Empregados entre os respectivo
Empregados, da seguinte forma: (a) a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas à
Oferta a Empregados entre todos os Empregados que apresentarem Pedido de Reserva,
limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva até o limite de R$3.000,00 por
Empregado, desconsiderando-se as frações de Ações, e (b) uma vez atendido o critério de
rateio descrito na alínea (a) acima, será efetuado o rateio proporcional das Ações destinadas
à Oferta a Empregados remanescentes entre todos os Empregados, observando-se o valor
individual de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se as frações de Ações.
Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, a quantidade de Ações destinadas a
Empregados poderá ser aumentada para que os Pedidos de Reserva excedentes dos
Empregados possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de
atendimento parcial, será observado o mesmo critério de rateio descrito neste item (“Rateio
da Oferta a Empregados”); e
(ix)

caso haja Rateio da Oferta a Empregados, os valores depositados em excesso serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
de 3 dias úteis contados da Data de Liquidação.

C. Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores de Varejo que realizarem
Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada durante o Período de Reserva, ou no
caso dos Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva
Pessoas Vinculadas, Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Varejo.
No contexto da Oferta de Varejo, e desde que haja demanda, o montante de, no mínimo, 5% e, no
máximo, 10% do total das Ações, será destinado prioritariamente à colocação pública para
Investidores de Varejo que realizarem seus respectivos Pedidos de Reserva, observado que o
montante máximo somente será alcançado caso haja sobra nas Ofertas destinadas a
Distribuidores e Empregados.
Na eventualidade de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo
ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio, conforme
disposto no item (viii) abaixo.
Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de
Reserva, os procedimentos abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, cada um dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta de Varejo
deverá realizar Pedido de Reserva, de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto
nos itens (ii), (iii), (v) abaixo e nas seções “Suspensão, modificação, revogação ou
cancelamento da Oferta” e “Violação de Normas de Conduta”, a partir das páginas 73 e 76,
respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do Pedido de Reserva, sendo
certo que os Coordenadores da Oferta solicitaram a dispensa da apresentação de boletim de
subscrição e de contrato de compra e venda, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei
das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 860, de forma que o Pedido de Reserva
será o documento de aceitação por meio do qual o Empregado aceitará participar da Oferta,
subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele alocadas;
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(ii)

os Investidores de Varejo 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, observados, em qualquer hipótese,
os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Varejo durante o Período de Reserva ou
o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, sendo que tais
Investidores de Varejo poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia
de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o
Empregado estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por
Ação, o seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada, sendo os valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de
3 dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, 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 do
câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja
alíquota atual venha a ser majorada);

(iii)

o Empregado que seja Pessoa Vinculada deverá indicar, obrigatoriamente, no
respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de, em
não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada. Não será permitida a colocação, pelas Instituições Consorciadas, de
Ações junto a Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas caso seja
verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações da Oferta Base,
sendo os Pedidos de Reserva da Oferta Não Institucional realizados por Empregado
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção daqueles
realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e os valores
depositados 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 e/ou do
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 dias úteis contados do
pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva;

(iv)

até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, serão informados a cada Empregado pela Instituição Consorciada que tenha recebido
o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico fornecido no
Pedido de Reserva, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data
de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do
rateio), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso,
o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;

(v)

até as 10h30 da Data de Liquidação, cada Empregado que tenha realizado Pedido de
Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, do valor indicado no item (iv) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em não o fazendo, ter seu
Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação
por parte do respectivo Empregado;
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(vi)

até as 16h00 da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada junto à
qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará, de acordo com o Contrato de
Colocação, desde que efetuado o pagamento previsto no item (iv) acima, a cada Empregado,
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
(ii) e (v) acima e 11 abaixo e a possibilidade de rateio prevista nos itens (viii) e (ix) abaixo.
Caso tal relação resulte em fração de Ação da Oferta Não Institucional, o valor do
investimento não considerará a referida fração, devendo ser considerada somente a
quantidade inteira de Ações;

(vii) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo seja igual ou
inferior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, incluindo eventuais sobras da
Oferta a Distribuidores e Oferta a Empregados, conforme o caso, não haverá rateio, sendo
todos os Investidores de Varejo integralmente atendidos em todas as suas reservas e
eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores de Varejo destinadas a Investidores
Institucionais, nos termos descritos no item “Oferta Institucional” abaixo;
(viii) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo no âmbito da
Oferta de Varejo seja superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo,
incluindo eventuais sobras da Oferta a Distribuidores e Oferta a Empregados, conforme o
caso, será realizado rateio das Ações destinadas à Oferta de Varejo entre os respectivo
Investidores de Varejo, da seguinte forma: (a) a divisão igualitária e sucessiva das Ações
destinadas à Oferta de Varejo entre todos os Investidores de Varejo que apresentarem
Pedido de Reserva, limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva até o limite de
R$3.000,00 por Investidor de Varejo, desconsiderando-se as frações de Ações, e (b) uma vez
atendido o critério de rateio descrito na alínea (a) acima, será efetuado o rateio proporcional
das Ações destinadas à Oferta de Varejo remanescentes entre todos os Investidores de
Varejo, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se
as frações de Ações. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, a quantidade
de Ações destinadas a Investidores de Varejo poderá ser aumentada para que os Pedidos de
Reserva excedentes dos Investidores de Varejo possam ser total ou parcialmente atendidos,
sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o mesmo critério de rateio
descrito neste item (“Rateio da Oferta de Varejo”); e
(ix)

caso haja Rateio da Oferta de Varejo, os valores depositados em excesso serão devolvidos
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 dias
úteis contados da Data de Liquidação.

Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
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Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Ações remanescentes serão destinadas à
colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes
de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas
antecipadas, inexistindo valores mínimo ou máximo de investimento. Cada Investidor Institucional
interessado em participar da Oferta Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está
cumprindo com os requisitos para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas
intenções de investimento, em valor financeiro, durante o Procedimento de Bookbuilding, de acordo
com as seguintes condições:
(i) caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução
CVM 400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de
Reserva, nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas
respectivas intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de
Colocação Internacional, levando em consideração o disposto no Plano de Distribuição, nos
termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo
Mercado, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de
acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre
as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica
brasileira e internacional;
(ii) até as 16:00 horas do dia útil imediatamente seguinte 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 respectivo endereço eletrônico ou, na sua
ausência, por telefone ou fac-símile, sobre a Data de Liquidação, a quantidade de Ações
alocadas e o valor do respectivo investimento;
(iii) a entrega das Ações deverá ser realizada na Data de Liquidação, mediante pagamento em
moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante
do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocada ao Investidor Institucional,
de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação. A subscrição das Ações
será formalizada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações,
por meio do sistema de registro da B3. Ainda, os Coordenadores da Oferta solicitaram a
dispensa da apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e venda, nos
termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação
CVM 860. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta,
em moeda corrente nacional, nos termos da Resolução CMN 4.373, da Instrução CVM 560 ou
da Lei 4.131;
(iv) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou do
Contrato de Colocação Internacional ou de cancelamento ou revogação da Oferta, todos as
intenções de investimento serão canceladas e o Coordenador da Oferta e/ou o Agente de
Colocação Internacional que tenha recebido a respectiva intenção de investimento comunicará
ao respectivo Investidor Institucional o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer,
inclusive, mediante disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Institucional
já tenha efetuado o pagamento nos termos da alínea (c) acima, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
de até 3 dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta; e
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(v) poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações da Oferta Base. Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior
em 1/3 à quantidade das Ações da Oferta Base, não será permitida a colocação de Ações
junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou
intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente canceladas, com exceção daqueles realizados durante o Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas. A participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente na 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 considerados Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente na 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”, a partir da página 103 deste Prospecto.
A subscrição das Ações será formalizada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei das
Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3. Ainda, os Coordenadores da Oferta
solicitaram a dispensa da apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e venda,
nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação
CVM 860.
A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo
55. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap)
são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja a
seção “Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta”, a partir da página
73 deste Prospecto.
Prazos da Oferta
O prazo para a distribuição das Ações terá início na data de disponibilização do Anúncio de Início,
com data estimada para ocorrer em 03 de fevereiro de 2021, nos termos do artigo 52 e 54-A 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 03 de agosto de 2021, em conformidade
com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 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 de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o 2º (segundo) dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas
da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
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A data de início da Oferta será anunciada mediante a disponibilização do Anúncio de Início em
conformidade com os artigos 52 e 54-A da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado
serão anunciados mediante a disponibilização do Anúncio de Encerramento, com data máxima
para ocorrer em 03 de agosto de 2021, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a colocação das Ações
da Oferta Base e das Ações Adicionais, 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 da Instrução CVM 400, observado o esforço de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, a
partir da página 74 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecerão que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o
pagamento pelas Ações estará sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos
adversos relevantes na Companhia e nos Acionistas Vendedores e em seus negócios, a execução
de certos procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais
pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura
de termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia, pelos Acionistas Controladores 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 assumirão 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, bem como obrigará os Acionistas
Vendedores, à indenizarem aos Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à
observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se
descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos
casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra
os Acionistas Vendedores no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados
Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados
Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a
Companhia for condenada em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou
omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, tal condenação
poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia.
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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”, a partir da página 105 deste Prospecto.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia junto aos
Coordenadores da Oferta e à CVM, a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” a partir da página
81 deste Prospecto.
Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Não Institucionais, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado,
considerando um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo
da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado
do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do
item 21 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, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de anúncio disponibilizado nas páginas da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes na seção
“Informações Adicionais” a partir da página 79 deste Prospecto, mesmos meios utilizados para
disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da
Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da
Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha
aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio
eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de
comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal
Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as
16:00 horas do quinto dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de
Retificação ou à data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela
Instituição Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta ou da ocorrência de um
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
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Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor
total de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 dias
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação ou do
Contrato de Colocação Internacional, (iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que
torne ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em
qualquer outra hipótese de devolução dos Pedidos de Reserva em função de expressa disposição
legal, 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. A rescisão do Contrato de Colocação
importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da
Instrução CVM 400.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e
com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de 3 dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de
quaisquer dos eventos acima referidos.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar financeiramente
as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais que tenham sido subscritas/adquiridas, porém não
integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na
proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A Garantia Firme de Liquidação
é vinculante a partir do momento em que for concluído o Procedimento de Bookbuilding,
concedidos os registros da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de
Colocação Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e disponibilizado o Anúncio
de Início.
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Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares)
objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não
sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, integralizará/liquidará, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual da Garantia Firme de
Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações (considerando
as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme de
Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação; e (ii) o
número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
Suplementares) objeto da Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas, no
Brasil, por investidores e por esses integralizadas/liquidadas no mercado, multiplicada pelo Preço
por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, na hipótese 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 ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das atividades de estabilização não
estarão sujeitas a tais limites.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
Na medida em que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e
que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista
nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada
caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a totalidade das
Ações da Oferta Base no âmbito da Oferta”, a partir da página 104 deste Prospecto
Preliminar.
Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar
operações bursáteis visando a estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, no âmbito da Oferta, dentro 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
CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora de realizar operações
bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das Ações no âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigado a realizá-las em
todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a
qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 79 deste Prospecto.
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Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo termo de adesão ao
Contrato de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da
Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as
normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de
emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme
previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos
Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis,
(i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações
no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido a
Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido
cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos
investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de
3 dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada,
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos e com
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos,
inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada;
(ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como
Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de
eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento,
honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de
demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores
da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e
empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda
que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de seis meses contados da
data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas
públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos
Coordenadores da Oferta. A Instituição Consorciada nesta situação 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 suas intenções de investimento e
Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
(i)

direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;

(ii)

observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de cada
exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos
adicionais ou juros sobre o capital próprio eventualmente distribuídos por deliberação da
assembleia geral ou pelo Conselho de Administração;

(iii) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
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(iv) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109,
inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações;
(v)

direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos acionistas controladores, no caso de alienação, direta ou indireta, a título
oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário
àquele dado a acionista controlador (tag along);

(vi) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de
aquisição de ações a ser realizada pela Companhia ou pelo(s) acionista(s) controlador(es) da
Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da
Companhia do Novo Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor justo, apurado
mediante laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com
experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e/ou acionistas controladores;
(vii) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização
do Anúncio de Início; e
(viii) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das
Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo estatuto social da
Companhia.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência anexo a este
Prospecto Preliminar a partir da página 970.
Negociação das Ações
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o “Contrato de Participação no Novo Mercado”, por
meio do qual a Companhia aderirá às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo
Mercado da B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem
observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades
por Ações, observado que o referido contrato entrará em vigor na data de disponibilização do
Anúncio de Início.
As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
disponibilização do Anúncio de Início sob o código “INTB3”.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no
Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto Preliminar a partir da página 631,
sobretudo no item “12.12 – Outras Informações que a Companhia Julgue Relevantes”. Para
informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a
operar na B3.
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Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto, do Formulário de Referência anexo a este
Prospecto Preliminar a partir da página 631, para informações adicionais sobre a
Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades e situação econômica e
financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes da decisão de
investimento nas Ações.
Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Controladores se comprometerão, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição
à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio dos quais, (observadas as
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional), concordarão em não oferecer,
vender, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de
compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou
indiretamente, pelo período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início,
quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após
a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de
receber ações ordinárias de emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante
entrega de ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados,
ressalvadas as Ações Suplementares.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá
prejudicar o valor de negociação das Ações. Para mais informações, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a percepção de potencial venda, de
quantidades significativas das Ações, após a conclusão da Oferta e o período de Lock-up,
poderá afetar negativamente o preço de mercado das Ações no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, a partir da página 102 deste Prospecto.
Instituição Financeira Responsável pela Escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Formador de Mercado
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta
recomendaram à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para
desenvolver atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução CVM 384, 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.
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Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que
atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e no
Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar a partir da página 631, e que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Como todo e
qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações
apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Uma decisão de investimento nas
Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise
detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes ao investimento
em ações, bem como aos riscos associados aos negócios da Companhia, que podem, inclusive,
ocasionar a perda integral do valor investido. O investimento em ações é, portanto, adequado a
investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim,
não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir as ações
ou, com relação à qual o investimento em ações seria, no entendimento da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
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.
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, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”, a partir das
páginas 101 e 20 deste Prospecto, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 658, antes
de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições
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 anexo a este Prospecto Preliminar a partir da
página 631 antes da tomada de qualquer decisão de investimento.
Pandemia do COVID-19 (novo coronavírus)
As operações da Companhia, bem como as operações das sociedades direta ou indiretamente
controladas pela Companhia, sofreram impacto em razão das medidas de restrição à circulação
adotadas como consequência da pandemia do COVID-19. Além disso, a Companhia acredita que a
pandemia provocada pelo novo coronavírus poderá continuar a afetar negativamente seus
negócios, condição financeira, resultados operacionais, liquidez e fluxo de caixa, cuja extensão
dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis.
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Para informações sobre a avaliação atual sobre os impactos do COVID-19 nos negócios da
Companhia, ver itens 4.1, 7.1 e 10.1 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a
partir da página 658.
As consequências adversas da atual pandemia continuam ocorrendo após a emissão de suas
informações financeiras intermediárias referente ao período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020 e, assim, até a data deste Prospecto, não há informações adicionais disponíveis
para que a administração da Companhia pudesse realizar uma avaliação a respeito do impacto do
surto do COVID-19 em seus negócios, além daquela apresentada nos itens 4.1, 7.1 e 10.1 do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 658. Na data deste Prospecto,
não é possível assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada ou a extensão de tais
prejuízos, tampouco é possível assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da
Companhia continuar operando seus negócios.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios
e avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva
das Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da
Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM:
Companhia
Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial
CEP 88104-800 – São José, SC
At.: Sr. Diretoria de Relações com Investidores
Tel: +55 (48) 3281-9531
www.ri.intelbras.com.br (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”).
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
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 da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira” clicar
em “Prospecto Preliminar”).
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista 1.111, 10º andar
CEP 01311-920 São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2073
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Intelbras S.A.
Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira” e, a seguir, clicar em “2021”, na sequência,
clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e, por fim, selecionar “Prospecto Preliminar”).
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Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 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
“Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira” e, posteriormente, clicar em
“2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto
Preliminar”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e nº 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo – SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Intelbras” e selecionar o link “Download do Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159-900, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do
Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na cidade de
São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar “Central de
Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de
“Primárias/Secundárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas
Primárias/Secundárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link
referente ao “Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira” e, posteriormente,
clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3, situada na Rua XV de
Novembro,
nº
275,
na
cidade
de
São
Paulo,
Estado
de
São
Paulo
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertasem-andamento/, clicar em “Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira” e,
posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”).
Links para disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, 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.
Companhia
Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
www.ri.intelbras.com.br (neste website, na aba “Informações aos Investidores”, escolher o link
específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta que deseja consultar).
Coordenadores da Oferta
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 da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica
Brasileira” escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
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Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Intelbras S.A.
Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira” e, a seguir, clicar em “2021”, na sequência,
clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e, por fim, selecionar o título do documento
correspondente).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira” e, posteriormente, clicar em
“2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, escolher o link específico de cada
aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco Santander (Brasil) S.A.
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Intelbras” e selecionar o link e clicar no título do documento
correspondente).
Instituições Consorciadas
O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas
e será novamente divulgado em 19 de janeiro de 2021, dia de início do Período de Reserva e do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que
aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas
podem ser obtidas nas dependências das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para
participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3
(www.b3.com.br).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado
nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não
poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S.
persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro sob o Securities Act,
ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. A Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou
as Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia recomenda aos investidores que estes deverão basear suas decisões
de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto, do
Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar a
partir da página 631, devendo ser desconsideradas quaisquer informações divulgadas na
mídia sobre a Companhia e a Oferta, incluindo projeções futuras, que não constem deste
Prospecto, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO 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” A PARTIR DAS PÁGINAS 20 E 101 DESTE PROSPECTO, BEM COMO
A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE
PROSPECTO, A PARTIR DA PÁGINA 658 DESTE PROSPECTO PARA UMA DESCRIÇÃO DE
CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E
SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.
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A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram
requeridos junto à CVM em 26 de novembro de 2020.
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 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 os riscos inerentes aos
negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor
investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus
advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem
necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento,
dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto e no Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar a partir da
página 631, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimento. O investimento em ações não é, portanto, adequado a investidores avessos
aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer
classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir ações
ou, com relação à qual o investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições,
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e
Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005,
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
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O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty,
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de
capital da Aliansce, Multiplus, OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta
posição foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com
sua atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais
participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de
Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP,
IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou
como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de gerdau, a qual foi registrada no brasil
e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta
pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on de
Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual
participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser
Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014,
o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em
2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de
telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de
distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual participou das
ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega
Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, 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 Quero, Lavvi, Plano & Plano,
Cury Construtora, Hidrovias do Brasil, Petz e Sequoia Logística.
Citi
O Citi possui um comprometimento na América Latina com presença em 24 países da região. O
Citi combina recursos globais com presença e conhecimento local para entregar soluções
financeiras aos clientes.
O Citi é uma empresa pertencente ao grupo Citigroup. O grupo Citigroup possui mais de 200 anos
de história e está presente em mais de 98 países. No Brasil, o grupo Citigroup está presente desde
1915, atendendo pessoas físicas e jurídicas, entidades governamentais e outras instituições.
Desde o início das operações na América Latina, o grupo Citigroup oferece aos clientes globais e
locais, acesso, conhecimento e suporte através da equipe diferenciada de atendimento em todas
as regiões.
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O grupo Citigroup destaca sua forte atuação também nas operações locais, reforçada pela
consistência de suas ações ao longo da história. O grupo Citigroup possui estrutura internacional
de atendimento, oferecendo produtos e serviços personalizados, soluções para preservação,
gestão e expansão de grandes patrimônios individuais e familiares. Atua com forte presença no
segmento Citi Markets & Banking, com destaque para áreas de renda fixa e variável, fusões e
aquisições, project finance e empréstimos sindicalizados. Com know-how internacional em
produtos de banco de investimento e experiência em operações estruturadas, atende empresas de
pequeno, médio e grande porte, além de instituições financeiras. Com mais de 200 anos de história
no mundo, destes mais de 100 anos no Brasil, o grupo Citigroup atua como uma empresa parceira
nas conquistas de seus clientes.
O Citi foi reativado em 2006, tendo como principais atividades operar em sistema mantido pela
então BM&FBOVESPA, hoje denominada B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, comprar e vender títulos
e valores mobiliários, por conta de terceiros ou por conta própria, encarregar-se da distribuição de
valores mobiliários no mercado, administrar recursos de terceiros destinados a operações com
valores mobiliários, exercer as funções de agente emissor de certificados, manter serviços de
ações escriturais, emitir certificados de depósito de ações, emprestar valores mobiliários para
venda (conta margem), entre outros.
O Citi tem atuado no segmento de mercado de capitais de forma ativa desde então, tendo
participado de uma das maiores ofertas já realizada na história do mercado de capitais, a Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS, no montante de R$120.2 bilhões (setembro de 2010), a qual
ganhou o prêmio de Best Deal of the Year of 2011. Além disso, participou, nos últimos anos, como
coordenador nas ofertas públicas de ações de emissão da Redecard S.A., no montante de
R$2.2 milhões (março de 2009); BR Malls Participações S.A., no montante de R$836 milhões (julho
de 2009); EDP Energias do Brasil S.A., no montante de R$442 milhões (novembro de 2009);
Hypermarcas S.A., no montante de R$1.2 bilhão (abril de 2010); Banco do Brasil S.A., no montante
de R$9.8 bilhões (agosto de 2010); HRT Participações em Petróleo S.A., no montante de
R$2.4 bilhões (outubro de 2010); BTG Pactual S.A., no montante de R$3.2 bilhões (abril de 2012);
Brazil Pharma S.A., no montante de R$481 milhões (junho de 2012); SDI Logística Rio – Fundo de
Investimento Imobiliário – FII, no montante de R$143.8 milhões (novembro de 2012).
Em 2013, o Citi atuou como coordenador na oferta pública de ações de emissão da BB Seguridade
Participações S.A., no montante de R$11.5 bilhões (abril de 2013). No mesmo ano, Citi atuou como
coordenador líder na transação de Re-IPO da Tupy S.A., no montante de R$523 milhões (outubro de
2013). Em 2014, o Citi atuou como um dos coordenadores globais na oferta de Oi S.A., com um
montante de mercado de R$5.5 bilhões de reais (abril de 2014). Em 2016, o Citi atuou como
coordenador na oferta pública de ações de emissão da Rumo Operadora Logística Multimodal S.A.,
no montante de R$2.6 bilhões (abril de 2016) e coordenador líder do Re-IPO do Grupo Energisa, no
montante de R$1.5 bilhões (julho de 2016). Em 2017, o Citi atuou como (i) coordenador na oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de emissão da Azul S.A.,
oportunidade em que atuou, também, como agente estabilizador, no montante de R$2.0 bilhões (abril
de 2017), (ii) coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da Azul
S.A., no montante de R$1.2 bilhão (setembro de 2017), (iii) coordenador no Re-IPO de Eneva S.A.,
no montante de R$876 milhões (outubro de 2017) e (iv) coordenador líder e agente estabilizador na
oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora
S.A., no montante de R$5.0 bilhões (dezembro de 2017).
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Em 2018, o Citi atuou como (i) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações preferenciais de emissão do Banco Inter S.A., no montante de R$656 milhões (abril de
2018); (ii) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias
de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no montante de R$2.7 bilhões (abril de
2018); (iii) coordenador líder da oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais de
emissão da Azul S.A., no montante de R$1.2 bilhões (junho de 2018); (iv) coordenador global na
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da StoneCo,
no montante de R$5.1 bilhões (outubro de 2018); (v) coordenador na oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações
S.A., no montante de R$3.0 bilhões (dezembro de 2018) e (vi) coordenador na oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de Locação das
Américas S.A., no montante de R$1.4 bilhões (dezembro de 2018).
Em 2019, o Citi atuou como (i) coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da StoneCo, no montante de R$3.0 bilhões (abril), (ii) coordenador na
oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Eneva S.A., no
montante de R$1.1 bilhões (abril de 2019), (iii) coordenador na oferta pública de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no
montante de R$2.7 bilhões (abril de 2019), (iv) coordenador na oferta pública inicial de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Neoenergia S.A., no montante de R$3.7 bilhões
(junho de 2019), (v) coordenador global na oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da de Light S.A., no montante de R$2.5 bilhões (julho de 2019),
(vi) coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão do
IRB-Brasil Resseguros S.A., no montante de R$7.4 bilhões (julho de 2019), (vii) coordenador e
agente estabilizador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão
da de Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$9.6 bilhões (julho de 2019),
(viii) coordenador na oferta pública subsequente de distribuição secundária de ações ordinárias de
emissão do PagSeguro Digital Ltd., no montante de R$2.7 bilhões (outubro de 2019),
(ix) coordenador na oferta pública inicial de distribuição primaria e secundária de ações ordinárias
de emissão da C&A Modas S.A., no montante de R$1.8 bilhões (outubro de 2019), (x) coordenador
na oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da XP
Inc., no montante de R$9.3 bilhões (dezembro de 2019), (xi) coordenador na oferta pública de
distribuição primaria e secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica
Participações S.A., no montante de R$5.0 bilhões (dezembro de 2019) e (xii) coordenador na oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de
Locação das Américas S.A., no montante de R$1.8 bilhões (dezembro de 2019).
Em 2020, o Citi atuou como coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, no montante de
R$22.0 bilhões (fevereiro de 2020), (ii) coordenador na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da XP Inc., no montante de R$4.4 bilhões (julho de 2020),
(iii) coordenador global na oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão
da Stone Pagamentos S.A., no montante de R$8.2 bilhões (agosto de 2020) (iv) coordenador na
oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Rumo S.A., no montante
de R$6.4 bilhões (agosto de 2020), (v) coordenador na oferta pública inicial de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Hidrovias do Brasil S.A., no montante de
R$3.4 bilhões (setembro de 2020), (vi) coordenador global na oferta pública inicial de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Boa Vista Serviços S.A., no montante de
R$2.2 bilhões (setembro de 2020) e (vii) coordenador na oferta pública inicial de distribuição
primária de ações ordinárias de emissão da Natura & Co. Holding S.A., no montante de
R$5.6 bilhões (outubro de 2020).
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Itaú BBA
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting,
hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$25,7 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
Santander
O Santander é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição com sede na Espanha fundada
em 1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu conglomerado econômico (“Grupo
Santander”) possui, atualmente, cerca de €1,52 trilhão em ativos, 12 mil agências e milhares de
clientes em diversos países. O Santander desenvolve uma importante atividade de negócios na
Europa, região em que alcançou presença no Reino Unido, por meio do Abbey National Bank Plc.
Adicionalmente, atua no financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer,
com presença em 15 países do continente e nos Estados Unidos da América.
Em 2019, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €8,3 bilhões no
mundo, dos quais 53% nas Américas e 28% no Brasil. Na América Latina, em 2019, o Grupo
Santander possuía cerca de 4,6 mil agências e cerca de 69 mil funcionários.
Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do
Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional
S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de
2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO
pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um
acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de
ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio
do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário
indireto do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo
Santander e foi extinto como pessoa jurídica independente.
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Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos
do mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de
clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As
atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco
global de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit
Markets), finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de
mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se
beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.
A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de
ativos latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target
em operações brasileiras.
Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos da América, Europa e Ásia, a equipe do Grupo
Santander figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O
Santander dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos
investidores institucionais no Brasil.
Em 2019, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 26,3 milhões de clientes, 3.840
agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 37,1 mil caixas eletrônicos próprios
e compartilhados, além de um total de ativos em torno de R$858 bilhões e patrimônio líquido de,
aproximadamente, R$68,2 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2019, possui uma participação de
aproximadamente 28% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo, além
de representar cerca de 53% no resultado do Grupo Santander na América.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A. Em 2016, o
Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como coordenador na
oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de follow-on da
Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.
Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do
Banco Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida
Participações S.A., Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e
Petrobras Distribuidora S.A., e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR
MALLS Participações S.A., BR Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A.,
International Meal Company Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como
bookrunner na oferta de Re-IPO da Eneva S.A.
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Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A.,
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A.,
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida Participações
S.A., Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A., BR
Properties S.A., Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica Participações
S.A., e na oferta pública inicial da C&A Modas S.A.
Em 2020, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., da Empreendimentos Pague Menos S.A., da Pet
Center Comércio e Participações S.A., da Hidrovias do Brasil S.A., da Sequoia Logística e
Transportes S.A., da Track & Field Co S.A. e da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para
Geração de Energia S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via Varejo S.A., do
Banco BTG Pactual S.A., do Banco Inter S.A., do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes
S.A e da Anima Holding S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas públicas iniciais do
Grupo Mateus S.A. e da Rede D’Or São Luiz S.A. e nas ofertas de follow-on da Cogna Educação
S.A., das Lojas Americanas S.A. e da Notre Dame Intermédica Participações S.A.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico não
possuíam qualquer relacionamento comercial relevante com o Coordenador Líder e demais
sociedades do seu conglomerado financeiro.
A Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico poderão vir a contratar, no
futuro, o Coordenador Líder 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, serviços bancários, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
A Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico também podem, ou no futuro
poderão, deter participação em fundos de investimentos geridos ou administrados pelo
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem deter títulos e
valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou
sociedades integrantes de seu grupo econômico ou, ainda, outros instrumentos lastreados em tais
títulos e valores mobiliários, diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou
geridos pelo Coordenador Líder e/ou por sociedades de seu conglomerado financeiro, adquiridos
em operações regulares de mercado a preços e condições de mercado, sendo que, em nenhum
caso, as participações adquiridas atingiram, nos últimos 12 meses, 5% ou mais do capital social da
Companhia.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de 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 Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do 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 qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão celebrar,
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou
flutuantes (operação com total return swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma
de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os
preços das ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 106 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 52 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder ou a sociedades de
seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária líder na Oferta. Ainda, a Companhia declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Citi
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento comercial relevante com o Citi e demais sociedades do seu
conglomerado financeiro, conforme detalhado a seguir:
•

Empréstimo via Lei 4.131

Data de Início do Contrato: 24/03/2020
Data de Vencimento: 24/03/2023
Condições de Pagamento: Prazo total 1.095 dias, sendo 6 meses de carência para Principal e
Juros. Amortização trimestral de P+J.
Valor Total Tomado: USD 20,000,000.00
Saldo Total em Aberto em 29/10/2020: 18,181,819.00
Taxa Contratual: Libor + 2,16% aa
Finalidade: Financiamento do ciclo operacional e reforço de caixa.
Garantia: 50% de Aplicação Financeira e/ou Duplicatas.
•

Contrato de Swap USD X BRL

Data de Início do Contrato: 24/03/2020
Data de Vencimento: 24/03/2023
Condições de Pagamento: Prazo total 1.095 dias, sendo 6 meses de carência para Principal e
Juros. Amortização trimestral de P+J.
Valor Total Tomado: USD 20,000,000.00, equivalente a BRL 100,100,000.00 pela taxa de câmbio
de R$5.0050
Saldo Total em Aberto em 29/10/2020: 18,181,000.00
Taxa Contratual: CDI + 3,50% aa
Finalidade: Conversão do contrato da Lei 4.131 de Dólares para Reais
Garantia: 50% de Aplicação Financeira e/ou Duplicatas.
•

Convênio de Supplier Finance

Data de Início do Contrato: 30/03/2011
Data de Vencimento: O Convênio possui vencimento indeterminado e é renovado juntamente com
o limite de crédito do cliente que vence em 31/01/2020. Enquanto o convênio está vigente, os
contratos possuem prazo máximo e 365 dias.
Condições de Pagamento: Bullet, com prazo máximo de 365 dias.
Valor Total Tomado: USD 33,000,000.00
Saldo Total em Aberto em 29/10/2020: USD 31,013,671.00
Taxa Contratual: Libor + 3,00%aa
Finalidade: Financiamento de importações.
Garantia: Clean
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•

CDB

Data de Início do Contrato: 26/03/2020
Data de Vencimento: 26/03/2021
Valor Total Aplicado: BRL 100,100,000.00
Valor atual bruto: BRL 101.546.042,59
Taxa Contratual: 100% CDI
Finalidade: Remuneração do Caixa
•

Recebíveis (Cobrança Registrada e Recon)

Saldo: BRL 73,000,000.00
Tarifa de Registro: R$1,27/ registro
Finalidade: Prestação de serviço de Contas a Receber através da emissão de cobrança registrada
e domicílio bancário conciliado.
A Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico poderão vir a contratar, no
futuro, o Citi 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, serviços bancários, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
A Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico também podem, ou no futuro
poderão, deter participação em fundos de investimentos geridos ou administrados pelo Citi e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
O Citi e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem deter títulos e valores mobiliários de
emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou sociedades integrantes de
seu grupo econômico ou, ainda, outros instrumentos lastreados em tais títulos e valores
mobiliários, diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo
Citi e/ou por sociedades de seu conglomerado financeiro, adquiridos em operações regulares de
mercado a preços e condições de mercado, sendo que, em nenhum caso, as participações
adquiridas atingiram, nos últimos 12 meses, 5% ou mais do capital social da Companhia.
O Citi e/ou qualquer sociedade de 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 Citi 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 ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Citi 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 Citi e/ou qualquer sociedade de 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 Citi 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 total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o
preço das Ações”, na página 106 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Citi e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta pública de
títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 52 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Citi ou a sociedades de seu
conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Citi poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do Citi como
instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Citi ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento comercial relevante com o Itaú BBA e demais sociedades do seu
conglomerado financeiro, conforme detalhado a seguir.
•

1 cédula de crédito bancário, firmada em 08 de outubro de 2020, no valor total de
R$86.119.977, com taxa efetiva de CDI + 3,50% ao ano e vencimento em 08 de abril de 2022.
A operação não conta com qualquer garantia. O saldo devedor em 23 de novembro de 2020
era de R$86.253.832,93;

•

8 operações de emissão de carta de crédito, firmadas entre 03 de agosto de 2020 até 04 de
novembro de 2020, no valor total de R$16.815.663, com taxa efetiva de 0.60% e vencimentos
entre 05 de março de 2022 e 04 de maio de 2022. As operações não contam com qualquer
garantia. O saldo devedor em 23 de novembro de 2020 era de R$18.729.120,04;

•

31 contratos a termo de moedas celebrados entre 06 de abril de 2020 e 10 de novembro de
2020, com vencimentos entre 13 de novembro de 2020 e 24 de março de 2021, no valor total
de aproximadamente R$133.914.719,48, com taxas que variam entre 5.09 a 5.80% ao ano. As
operações não contam com qualquer garantia. O saldo devedor em 23 de novembro de 2020
era de 10.861.794,42; e

•

38 contratos de desconto de duplicatas celebrados entre 29 de maio de 2020 e 23 de
novembro de 2020, com vencimentos entre 27 de novembro de 2020 e 03 de maio de 2021, no
valor total de aproximadamente R$3.959.920,29 e taxa efetiva de CDI + 2,85% ao ano. As
operações não contam com qualquer garantia. O saldo devedor em 23 de novembro de 2020
era de R$4.324.399,07.
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A Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico poderão 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, serviços bancários, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
A Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico também podem, ou no futuro
poderão, deter participação em fundos de investimentos geridos ou administrados pelo Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem deter títulos e valores
mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou sociedades
integrantes de seu grupo econômico ou, ainda, outros instrumentos lastreados em tais títulos e
valores mobiliários, diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos
pelo Itaú BBA e/ou por sociedades de seu conglomerado financeiro, adquiridos em operações
regulares de mercado a preços e condições de mercado, sendo que, em nenhum caso, as
participações adquiridas atingiram, nos últimos 12 meses, 5% ou mais do capital social da
Companhia.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de 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 ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de 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 total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações”, na página 106 deste Prospecto.
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.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 52 deste Prospecto, não há
qualquer outra 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.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do Itaú BBA
como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Itaú BBA
ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento comercial relevante com o Santander e demais sociedades do seu
conglomerado financeiro, conforme detalhado a seguir:
Companhia:
•

Offshore Loan Asset no montante de US$30.000.000,00, contratado em 18 de maio de 2020,
com prazo de vencimento em 18 de maio de 2021 e taxa fixada em Libor+1,60% a.a., com
maior vencimento previsto para 15 de março de 2021, não existindo garantias vinculadas;

•

Operações de Derivativos, totalizando R$5.176.290,65 em outubro de 2020, contratados a
partir de 09 de julho de 2020, com último vencimento previsto para 11 de janeiro de 2021, não
existindo garantias vinculadas; e

•

Aplicações financeiras em Certificados de Depósito Bancário realizadas junto à Mesa /
Tesouraria do Santander, totalizando R$149.091.398,47 em outubro de 2020, contratadas a
partir de 17 de março de 2020, com último vencimento previsto para 18 de outubro de 2022,
não existindo garantias vinculadas.

Décio Industria Metalúrgica Ltda. – CNPJ 79.009.965/0001-03
•

Operações de financiamento à importação, totalizando €748.883,33 em outubro de 2020,
contratadas a partir de 06 de dezembro de 2019, com último vencimento previsto para 23 de
fevereiro de 2023, não existindo garantias vinculadas.

A Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico poderão vir a contratar, no
futuro, o Santander 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, serviços bancários, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da
Companhia.
A Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico também podem, ou no futuro
poderão, deter participação em fundos de investimentos geridos ou administrados pelo Santander
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem deter títulos e valores
mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou sociedades
integrantes de seu grupo econômico ou, ainda, outros instrumentos lastreados em tais títulos e
valores mobiliários, diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos
pelo Santander e/ou por sociedades de seu conglomerado financeiro, adquiridos em operações
regulares de mercado a preços e condições de mercado, sendo que, em nenhum caso, as
participações adquiridas atingiram, nos últimos 12 meses, 5% ou mais do capital social da
Companhia.
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O Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Santander no âmbito da
Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou
flutuantes (operação com total return swap). O Santander e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma
de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os
preços das ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 106 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Santander e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 52 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander ou a sociedades de seu
conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do Santander
como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o
Santander ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES
DA OFERTA
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não possuem qualquer
relacionamento com os Acionistas Vendedores, bem como com sociedades eventualmente por
eles controladas.
Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade de 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 suas atividades.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária líder 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 ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Citi
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, o Citi e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro não possuem qualquer relacionamento com os
Acionistas Vendedores, bem como com sociedades eventualmente por eles controladas.
Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Citi e/ou qualquer sociedade de 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 suas atividades.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Citi e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta pública de
títulos e valores mobiliários de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Citi 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 Citi ou qualquer sociedade de seu conglomerado
financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, o Itaú BBA
e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro prestam serviços bancários para alguns dos
Acionistas Vendedores incluindo, entre outros, investimentos, operações de crédito, consultoria ou
gestão financeira.
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Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade de 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 suas atividades.
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 titularidade dos Acionistas Vendedores.
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 ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, o Santander
e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não possuem qualquer relacionamento com os
Acionistas Vendedores, bem como com sociedades eventualmente por eles controladas.
Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Santander e/ou qualquer sociedade de
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 suas atividades.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Santander e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Santander 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 Santander ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” a partir
da página 20 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto a partir da página 658 deste Prospecto, e as demonstrações financeiras e
Informações Trimestrais – ITR da Companhia e respectivas notas explicativas, anexas a este
Prospecto a partir das páginas 335 e 341, respectivamente.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos, dos
fatores de risco mencionados abaixo e por qualquer dos 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 e
os Acionistas Vendedores acreditam que poderão lhes afetar de maneira adversa. Riscos
adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas
Vendedores, ou que atualmente consideram irrelevantes, também podem prejudicar suas
atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares
significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso
em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou
perspectivas e/ou o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 658.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o atual coronavírus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus
(COVID-19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a MERS e a SARS,
podem ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais,
na economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão. Em
11 de março de 2020, a OMS decretou a pandemia decorrente do COVID-19, cabendo aos países
membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos
infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas
ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países em face da ampla e corrente
disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como consequência
de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes públicos, fechamento
prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio
e redução de consumo de uma maneira geral pela população, o que pode resultar na volatilidade
no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente exercem um efeito
adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis. Por exemplo, a adoção das medidas descritas acima,
junto com a incerteza causou o circuit-breaker da B3 oito vezes durante o mês de março de 2020,
assim como os preços da maioria dos valores mobiliários negociados na B3 foram adversamente
afetados pelo surto de COVID-19. Impactos similares aos descritos acima podem ocorrer
novamente, generando flutuações no preço dos valores mobiliários negociados na B3.
Acontecimentos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo em países de economia emergente, podem prejudicar o valor de mercado dos
valores mobiliários brasileiros.
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, especialmente
países da América Latina e países de economia emergente. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países (tal como, na recente tensão política entre Estados Unidos e
Irã) pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos títulos e valores mobiliários
emitidos por companhias brasileiras. Crises em outros países da América Latina e em outros
países de economia emergente ou as políticas econômicas de outros países, em especial as dos
Estados Unidos e países da União Europeia, poderão reduzir o interesse dos investidores por
títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras, incluindo os valores mobiliários de emissão
da Companhia. Isso poderia dificultar o acesso da Companhia ao mercado de capitais e ao
financiamento das suas operações no futuro, em termos aceitáveis ou absolutos. Qualquer desses
acontecimentos poderá afetar adversamente os negócios da Companhia e o valor de mercado de
suas ações.
No passado, o desenvolvimento de condições econômicas adversas em outros países do mercado
emergente resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de
recursos externos investidos no Brasil. A crise financeira originada nos Estados Unidos no terceiro
trimestre de 2008 resultou em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos que,
direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado acionário e a economia do Brasil,
tais como: oscilações nas cotações de valores mobiliários de companhias abertas, falta de
disponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e
pressão inflacionária. Além disso, as instituições financeiras podem não estar dispostas a renovar,
estender ou conceder novas linhas de crédito em condições economicamente favoráveis, ou até
mesmo serem incapazes ou não estarem dispostas a honrar seus compromissos. Qualquer dos
acontecimentos acima mencionados poderá prejudicar a negociação das ações de emissão da
Companhia, além de dificultar o acesso da Companhia ao mercado de capitais e ao financiamento
das suas operações no futuro, em termos aceitáveis ou absolutos.
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Ações,
inclusive por seus Acionistas Controladores após a conclusão da Oferta e o período de
Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das Ações no mercado
secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Controladores celebrarão acordos de restrição
à venda das ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-Up), por meio dos quais se
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos acordos, durante o
período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início a não transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
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Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia e detidas
pelos Acionistas Controladores e pelos Administradores da Companhia estarão disponíveis para
venda no mercado. A ocorrência de vendas ou uma percepção de uma possível venda de um
número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente o
valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para informações adicionais,
veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos
de Lock-up)” na página 78 deste Prospecto.
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 poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de
capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que devidamente
aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários conversíveis em
ações, inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com exclusão do
direito de preferência de seus atuais acionistas e acarretar na diluição da participação acionária de
seus acionistas no capital social da Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas
ações, sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e da quantidade dos valores
mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais que sejam 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 Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% das Ações da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações da
Oferta Base, não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.
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 no mercado secundário.
A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a opção de
desistência dos Pedidos de Reserva pelos Investidores Não Institucionais, o que poderá
reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão acionária na Oferta.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto é meramente indicativa e, conforme
expressamente previsto neste Prospecto, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor inferior à
Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o
valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa Indicativa,
ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que possibilitará a
opção de desistência dos Pedidos de Reserva pelos Investidores Não Institucionais no âmbito da
Oferta Não Institucional. 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.
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Na medida em que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e
que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista
nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada
caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a totalidade das
Ações da Oferta Base no âmbito da Oferta.
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta de integralização/liquidação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) que tenham sido subscritas/adquiridas, porém não
integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na
proporção e até o limite individual de garantia firme de cada um dos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação.
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 da Oferta Base 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 “Informações sobre a Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou
Cancelamento da Oferta” a partir da página 73 deste Prospecto.
A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas
titulares das ações.
De acordo com o seu estatuto social, a Companhia deve pagar aos acionistas, no mínimo, 25% de
lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma
de dividendos ou juros sobre capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para
compensar prejuízo ou retido nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não
ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Além disso, a
Lei das das Sociedades por Ações permite que uma companhia aberta suspenda a distribuição
obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o Conselho de Administração
informe à Assembleia Geral Ordinária que a distribuição seria incompatível com a situação
financeira da Companhia. Caso qualquer destes eventos ocorra, os proprietários de ações emitidas
pela Companhia podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio. Por fim, a isenção
de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente incidente sob o
pagamento de juros sobre capital próprio, prevista na legislação atual, poderá ser revista e tanto os
dividendos recebidos, quanto os distribuídos poderão passar a ser tributados e/ou, no caso dos
juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro, impactando o valor líquido a ser
recebido pelos acionistas da Companhia a título de participação nos resultados.
Investidores que subscreverem Ações sofrerão diluição imediata e substancial no valor
contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem Ações por meio da Oferta poderão
receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na
Oferta, resultando em diluição imediata do valor de seu investimento de 73,51%. Para mais
informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, a partir da
página 112 deste Prospecto.
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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 partes 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 os Acionistas Vendedores no
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos.
Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio
são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza companhias
sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que nenhuma incorreção foi cometida. Uma
eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com relação a eventuais
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados,
poderá afetar negativamente a Companhia.
Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos Pedidos
de Reserva e contratos de compra e venda feitos perante as 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, emissão de
relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução
CVM 400, Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo
das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de
Reserva e contratos de compra e venda que tenha(m) recebido e informar imediatamente os
respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta,
sendo que os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos sobre movimentação
financeira, eventualmente incidentes. Para maiores informações, veja a seção “Informações Sobre a
Oferta – Violações de Norma de Conduta” a partir da página 76 deste Prospecto.
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A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações
com derivativos para proteção (hedge), tendo as Ações como referência (incluindo operações de
total return swap) contratadas com terceiros, conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução
CVM 400, e tais investimentos não serão considerados investimentos realizados por Pessoas
Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da
Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações.
A volatilidade e a liquidez inerentes ao mercado de valores mobiliários brasileiro poderão
limitar substancialmente a capacidade dos investidores venderem ações ordinárias de
emissão da Companhia ao preço e no momento desejado.
O investimento em valores mobiliários brasileiros, incluindo o investimento em ações ordinárias de
emissão da Companhia, envolve um risco maior que o investimento em valores mobiliários de
emissoras em outros países, e geralmente são considerados de natureza mais especulativa. O
mercado de valores mobiliários do Brasil é substancialmente menor, menos líquido, mais
concentrado e pode ser mais volátil que os grandes mercados de valores mobiliários
internacionais, como o dos Estados Unidos da América. Tais características de mercado podem
limitar de forma significativa a capacidade dos acionistas de vender ações ordinárias de emissão
da Companhia de que sejam titulares pelo preço e no momento em que desejarem, o que pode
afetar de forma significativa o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Se um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido ou mantido, o preço de
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
Além disso, o preço das ações vendidas em uma oferta pública está, frequentemente, sujeito à
volatilidade imediatamente após sua realização. No mais, o preço de mercado das ações ordinárias
de emissão da Companhia pode variar significativamente como resultado de vários fatores, alguns
dos quais estão fora de seu controle.
A esse respeito, vide, ainda, seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 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 101 deste Prospecto.
A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará com as
comissões da Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da
Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à
realização da mesma.
Por meio do Contrato de Colocação, a Companhia arcará com as comissões da Oferta, além de
assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta. O desembolso
desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da
Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio líquido e poderá impactar
negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à realização da Oferta. Para
mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela Companhia com a Oferta, veja a
seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição” a partir da página 52 deste Prospecto.

106

Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelos atuais Acionistas
Controladores, cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas
titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta, os atuais Acionistas Controladores, em conjunto,
continuarão sendo titulares de, ao menos, 50% mais 1 das ações ordinárias de emissão da
Companhia. Dessa forma, os atuais Acionistas Controladores, por meio de seu poder de voto nas
assembleias gerais, continuarão capazes de influenciar fortemente ou efetivamente exercer o
poder de controle sobre as decisões da Companhia, o que pode se dar de maneira divergente em
relação aos interesses dos demais acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da
Companhia.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta, o que
poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo este Prospecto, passarão a ser de conhecimento público após
a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e até a
disponibilização do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores
ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo certos dados que não constam deste
Prospecto ou do Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da página 631 deste
Prospecto.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até a disponibilização 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 haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou,
ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do
Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da página 631 deste Prospecto, a CVM,
a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias, o que poderá
afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores podendo
resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na suspensão da Oferta, com a consequente alteração
do seu cronograma, ou no seu cancelamento.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$17,25, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia
estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das comissões e
despesas, serão de aproximadamente, R$751.296,14 mil.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 52 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para:
(i) crescimento inorgânico; (ii) expansão de sua capacidade produtiva; (iii) investimento em CAPEX
(expansão do serviço de locação de produtos (hardware as a service e software as a service)); e
(iv) expansão de canais internos verticais e de varejo (expansão de times e investimentos em
tecnologia da informação).
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretende dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, na proporção indicada abaixo,
sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Percentual Estimado
dos Recursos Líquidos

Destinação
Crescimento Inorgânico(4) .....................................................................
Expansão da Capacidade Produtiva(5) ..................................................
Investimento em CAPEX (expansão do serviço de locação de
produtos (hardware as a service e software as a service))(6).............
Expansão de Canais Internos Verticais e de Varejo(7) ..........................
Total ......................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Valor Estimado Líquido
(em R$ milhares)(1)(2)(3)

36,0%
26,0%

270.466,61
195.337,00

21,0%
17,0%
100,00%

157.772,19
127.720,34
751.296,14

Com base no Preço por Ação de R$ 17.25, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Crescimento Inorgânico” abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Expansão da Capacidade Produtiva” abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Expansão do Serviço de Locação de Produtos
(hardware as a service)” abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Expansão de Canais Internos Verticais e de Varejo”
abaixo.

Crescimento Inorgânico
O percentual de 36,00% dos recursos líquidos provenientes da Oferta, equivalente a R$270.466,61
mil, será destinado para futuras aquisições de participações societárias estratégicas que a
Companhia vier eventualmente a mapear.
A Companhia está constantemente analisando oportunidades de investimento em negócios
complementares às suas atividades atualmente desenvolvidas e não há, até a presente data,
nenhuma negociação em andamento que vincule a Companhia à aquisição de qualquer potencial
ativo.
Expansão da Capacidade Produtiva
O percentual de 26,00% dos recursos líquidos provenientes da Oferta, equivalente a R$195.337,00
mil, será destinado para para a ampliação da nossa capacidade industrial e automação de
processos produtivos, principalmente em construções de áreas industriais nas nossas plantas de
Santa Catarina, Minas Gerais e Amazonas, bem como aquisição de máquinas e equipamentos
industriais, como linhas automáticas de Montagem de Componentes de Superfície (SMD),
maquinas de injeção plástica e demais ativos necessários para a produção industrial da
Companhia.
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Investimento em CAPEX - Expansão do Serviço de Locação de Produtos (hardware as a
service e software as a service )
O percentual de 21,00% dos recursos líquidos provenientes da Oferta, equivalente a R$157.772,19
mil, será destinado para investimentos em CAPEX para ampliação dos negócios de hardware as a
service e software as a service (Serviço de Locação de Produtos), acompanhado de investimentos
nas áreas comercial e de desenvolvimento de produtos para a expansão desta modalidade de
comercialização.
Expansão de Canais Internos Verticais e de Varejo (expansão de times e investimentos em
tecnologia da informação)
O percentual de 17,00% dos recursos líquidos provenientes da Oferta, equivalente a R$127.720,34
mil, será destinado para expansão de times, melhoria de processos corporativos, bem como no
desenvolvimento de plataformas para a integração das revendas ao comércio eletrônico e na
automação de processos repetitivos e equipes de revisão.
Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,25, que é ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, conforme o caso, de R$43.935,37 mil nos
recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas
devidas pela Companhia no âmbito da Oferta Primária. O Preço por Ação será definido após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A destinação dos recursos da Oferta Primária será influenciada pelas condições futuras dos
mercados em que a Companhia atua, bem como por outros fatores que não se pode antecipar (por
exemplo, como resultado da pandemia do COVID-19). Mudanças nas condições de mercado
podem obrigar a Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta quando de sua
efetiva utilização, visando ao melhor interesse da Companhia e de seus acionistas.
Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados,
no curso regular dos negócios da Companhia, 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. Adicionalmente, a destinação dos recursos provenientes da Oferta Primária está
sujeita aos fatores de risco descritos no item 4.1 do Formulário de Referência anexo a este
Prospecto na página 658.
Caso os recursos provenientes da Oferta Primária não sejam suficientes para custear a
“Destinação de Recursos” acima descrita, a Companhia poderá buscar recursos adicionais,
inclusive por meio de: (i) contratação de empréstimos ou financiamentos; (ii) emissão de títulos e
valores mobiliários representativos de dívida ou de ações mediante a realização de oferta privada
e/ou de outra oferta pública; e/ou (iii) emissão de ações para o pagamento parcial ou integral de
potenciais aquisições. A forma de obtenção desses recursos será definida pela Companhia à
época da respectiva captação, dependendo inclusive das condições de mercado.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos pela Companhia em
decorrência da Oferta Primária na situação patrimonial da Companhia, veja a Seção
“Capitalização” na página 110 deste Prospecto Preliminar de Oferta.
A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da Oferta Secundária (que poderá
incluir as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), visto que tais recursos reverterão
integralmente aos Acionistas Vendedores.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por financiamentos e
empréstimos (circulante e não circulante) e o patrimônio líquido da Companhia, em 30 de setembro
de 2020, indicando a: (i) situação efetiva em 30 de setembro de 2020; (ii) a posição em 30 de
setembro de 2020, ajustada para considerar a distribuição de proventos no valor de
R$83.474.472,38 dos quais, (a) R$49.904.014,03 distribuídos a título de dividendos intermediários,
com base na Reserva de Lucros registrada nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 30
de junho de 2020; e (b) R$33.570.458,35 distribuídos e calculados a título de juros sobre capital
próprio, deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia em 8 de janeiro de 2021
("Distribuição de Proventos"); (iii) posição ajustada considerando a Distribuição de Proventos e o
recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados em
aproximadamente R$751.296,14 mil, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação de R$17,25, que é o ponto
médio da Faixa Indicativa.
O investidor deve ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3 – Informações Financeiras
Selecionadas”, “4.1 – Fatores de Risco” e “10 – Comentários dos Diretores” do Formulário de
Referência anexo a este Prospecto a partir da página 643, bem como com as demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e as
informações trimestrais consolidadas relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2020, as quais se encontram anexas a este Prospecto, a partir da página 335.

Efetivo em 30 de
setembro de 2020
Financiamento e empréstimos ............................
Financiamento e empréstimos (circulante) .........
Financiamento e empréstimos (não circulante) ..
Patrimônio líquido ................................................
Capitalização Total(5) .........................................
(1)

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

478.041
162.099
315.942
829.235
1.307.276

Em 30 de setembro de 2020
Ajustado
pós Distribuição
Ajustado
de Proventos e
pós
Pós Oferta das
Distribuição de Ações da Oferta
(1)(2)
Proventos
Base(3)
(em R$ mil)
478.041
162.099
315.942
745.761
1.223.802

478.041
162.099
315.942
1.497.057
1.975.098

Ajustado
pós
Distribuição
de Proventos
e Pós Oferta(4)
478.041
162.099
315.942
1.496.887
1.974.928

Ajustado para considerar a a distribuição de proventos declarados em 08.01.2021 pelo Conselho de Administração da Companhia, no
montante de R$83.474.472,38 dos quais, (a) R$49.904.014,03 distribuídos a título de dividendos intermediários, com base na Reserva
de Lucros registrada nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 30 de junho de 2020; e (b) R$33.570.458,35 distribuídos e
calculados a título de juros sobre capital próprio. Para mais informações sobre a Distribuição de Proventos, vide item "Eventos
Recentes", na seção "Sumário da Companhia", contante da página 9 deste Prospecto.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, calculado com base no ponto médio da Faixa
Indicativa, após a dedução de comissões e despesas, já considerando a Distribuição de Proventos.
Sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Considerando as Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
A capitalização total corresponde ao resultado da soma do total dos financiamentos e empréstimos com o patrimônio líquido.

As informações descritas acima na coluna denominada “Efetivo em 30 de setembro de 2020” foram
extraídas das nossas informações financeiras contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, revisadas pela
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de revisão de informações intermediárias. Os investidores devem ler a tabela acima
em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos
Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, a partir das páginas 643 e 802 deste
Prospecto, respectivamente, bem como com as demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as quais se encontram
anexas a este Prospecto, a partir da página 341.
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Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,25, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução do valor do patrimônio líquido e da
capitalização total da Companhia em R$43.935,47 mil, após a dedução das comissões e das
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da Oferta Secundária, visto que
tais recursos reverterão integralmente aos Acionistas Vendedores. Dessa forma, nossa
capitalização não será afetada pela Oferta Secundária.
Exceto pela Distribuição de Dividendos, não houve alteração relevante na capitalização total da
Companhia desde 30 de setembro 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 30 de setembro de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de
R$829.235.000,00 e o valor patrimonial por ação de sua emissão, na mesma data, era de R$29,45. O
referido valor patrimonial por ação representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia,
dividido pelo número total de ações de sua emissão em 30 de setembro de 2020.
Considerando (i) a distribuição de proventos no valor de R$83.474.472,38 dos quais, (a) R$49.904.014,03
distribuídos a título de dividendos intermediários, com base na Reserva de Lucros registrada nas
Demonstrações Financeiras da Companhia de 30 de junho de 2020; e (b) R$33.570.458,35 distribuídos e
calculados a título de juros sobre capital próprio, deliberada pelo Conselho de Administração da
Companhia em 8 de janeiro de 2021; e (ii) o desdobramento de ações aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 8 de janeiro de 2021, na proporção de 1 (uma) ação para 10
(dez) ações ("Desdobramento de Ações"), o valor patrimonial por ação corresponderia a R$2,65.
Considerando a Distribuição de Proventos, o Desdobramento de Ações e a emissão das Ações no âmbito
da Oferta Primária, com base no Preço por Ação de R$17,25, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e
após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, o
patrimônio líquido da Companhia seria: (i) sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares, de R$1.497.057 mil, representando um valor patrimonial de R$4,57 por ação ordinária de
emissão da Companhia; isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por ação
ordinária de R$1,92 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido
por ação ordinária de R$12,68 para os novos investidores que subscreverem Ações no âmbito da Oferta;
e (ii) considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, de
R$1.496.887 mil, representando um valor patrimonial de R$4,57 por ação ordinária de emissão da
Companhia; isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por ação ordinária de
R$1,92 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por ação
ordinária de R$12,68 para os novos investidores que subscreverem Ações no âmbito da Oferta. Essa
diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor
patrimonial contábil por ação ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações detalhadas acerca
das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta –
Custos de Distribuição”, na página 52 deste Prospecto.
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O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 30 de setembro de 2020, considerando os impactos da realização da Oferta, sem
considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Em R$, exceto %
(1)

Preço por Ação ........................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020..............................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 ajustado para refletir o
Desdobramento de Ações(2)....................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 ajustado para refletir o
Desdobramento de Ações e a Distribuição de Proventos (3) ...................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de Setembro de 2020 ajustado para refletir a Oferta(4)
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação Ajustado Pós Desdobramento de Ações e
Distribuição de Proventos atribuído aos atuais acionistas (5) ..................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores(5) .................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(5)(6) ...........................................................................
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

17,25
29,45
2,94
2,65
4,57
1,92
12,68
73,51%

Considerando a subscrição das Ações da Oferta Base com base no Preço por Ação, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considera o número total das ações de emissão da Companhia na data deste Prospecto, isto é, refletindo o desdobramento de ações
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 8 de janeiro de 2021. Para mais informações sobre o
Desdobramento de Ações, vide item "Eventos Recentes", na seção "Sumário da Companhia", contante da página 9 deste Prospecto.
Em 08.01.2021 o Conselho de Administração da Companhia aprovou a distribuição de proventos no valor total de R$83.474.472,38 dos
quais, (a) R$49.904.014,03 distribuídos a título de dividendos intermediários, com base na Reserva de Lucros registrada nas
Demonstrações Financeiras da Companhia de 30 de junho de 2020; e (b) R$33.570.458,35 distribuídos e calculados a título de juros
sobre capital próprio. Para mais informações sobre a Distribuição de Proventos, vide item "Eventos Recentes", na seção "Sumário da
Companhia", contante da página 9 deste Prospecto.
Sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial
líquido por ação ajustado pelo Desdobramento de Ações e pela Distribuição de Proventos imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em
seu patrimônio líquido em 30 de setembro de 2020, considerando os impactos da realização da
Oferta, considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Em R$, exceto %
Preço por Ação(1) ........................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020..............................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 ajustado para refletir o
Desdobramento de Ações(2)....................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 ajustado para refletir o
Desdobramento de Ações e a Distribuição de Proventos (3) ...................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de Setembro de 2020 ajustado para refletir a Oferta
(considerando Ações adicionais e Ações Suplementares).....................................................................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação Ajustado Pós Desdobramento de Ações e
Distribuição de Proventos atribuído aos atuais acionistas (4) ..................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores(4) .................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(4)(5) ...........................................................................
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

17,25
29,45
2,94
2,65
4,57
1,92
12,68
73,51%

Considerando a subscrição das Ações da Oferta Base com base no Preço por Ação, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considera o número total das ações de emissão da Companhia na data deste Prospecto, isto é, refletindo o desdobramento de ações aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 8 de janeiro de 2021. Para mais informações sobre o Desdobramento de Ações, vide
item "Eventos Recentes", na seção "Sumário da Companhia", contante da página 9 deste Prospecto.
Em 08.01.2021 o Conselho de Administração da Companhia aprovou a distribuição de proventos no valor total de R$83.474.472,38 dos quais, (a)
R$49.904.014,03 distribuídos a título de dividendos intermediários, com base na Reserva de Lucros registrada nas Demonstrações Financeiras da
Companhia de 30 de junho de 2020; e (b) R$33.570.458,35 distribuídos e calculados a título de juros sobre capital próprio. Para mais informações
sobre a Distribuição de Proventos, vide item "Eventos Recentes", na seção "Sumário da Companhia", contante da página 9 deste Prospecto.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial líquido por ação
ajustado pelo Desdobramento de Ações e pela Distribuição de Proventos imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações de emissão da Companhia e será fixado tendo como parâmetro as
intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a qualidade
da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para maiores
informações sobre o Procedimento de Bookbuilding, vide página 40 deste Prospecto.
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Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação acarretaria em um aumento ou redução,
após a conclusão da Oferta: (a) sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares (i) de R$43.935,37 mil no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de
R$0,16 no valor do patrimônio líquido contábil por ação de emissão da Companhia; (iii) na diluição
do valor patrimonial contábil por ação aos investidores desta Oferta em R$0,87 por Ação, após
deduzidas as comissões e despesas relativas à Oferta; e (b) considerando a colocação integral das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares (i) de R$43.925,54 mil no valor do patrimônio líquido
contábil da Companhia; (ii) de R$0,16 no valor do patrimônio líquido contábil por ação de emissão
da Companhia; (iii) na diluição do valor patrimonial contábil por ação aos investidores desta Oferta
em R$0,87 por Ação, após deduzidas as comissões e despesas relativas à Oferta.
O valor do patrimônio líquido contábil da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito,
ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições
gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores.
Plano de Remuneração Baseado em Ações
Em 25 de novembro de 2020 os acionistas da Companhia aprovaram, em sede de Assembleia
Geral Extraordinária, o Plano de Incentivo de Longo Prazo para Administradores e Gestores da
Companhia (“PILP”) como forma de atrair, motivar ou reter os administradores e gestores da
Companhia e/ou de suas controladas (“Beneficiários”), bem como alinhar seus interesses aos
interesses da Companhia e de seus acionistas. O PILP foi aditado no âmbito da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 8 de janeiro de 2021.
O objetivo do PILP é integrar capital e trabalho mediante a concessão da possibilidade dos
Beneficiários se tornarem acionistas da Companhia, compartilhando riscos e frutos relacionados
aos nossos resultados, bem como, forma de atraí-los, motivá-los ou retê-los.
No âmbito do PILP, ações de emissão da Companhia poderão ser outorgadas a administradores e
gestores da Companhia, de acordo com deliberação do Conselho de Administração. O número
total de ações abrangidas no âmbito do PILP deve respeitar o limite máximo de 2% do total das
ações representativas do capital social da nossa Companhia, o que, na data deste Prospecto
equivalia ao total de 5.632.222 ações.
O Conselho de Administração é responsável pela condução e aplicação anual do PILP, podendo
definir: (i) os beneficiários e, a seu exclusivo critério, eventuais níveis diferenciados de
enquadramento; (ii) o teto máximo em múltiplos de salários dos Beneficiários, a ser considerado
para o cálculo do montante de ações a serem outorgadas (“Teto Máximo”); e (iii) eventuais critérios
objetivos para a eleição de beneficiários e a determinação do número de ações a serem
outorgadas.
Para apuração do montante de ações a serem outorgadas, o Conselho de Administração da
Companhia definirá o Teto Máximo, a ser considerado para o cálculo do montante de ações a serem
outorgadas. Sendo que o Teto Máximo será desdobrado em duas parcelas, da seguinte forma:
a. Uma parcela será igual a 30% do Teto Máximo; e
b. Outra parcela será igual a 70% do Teto Máximo, multiplicada pelo índice a ser estabelecido pelo
Conselho de Administração no ato que deliberar a aplicação do Plano ILP no respectivo ano.
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A aplicação do PILP está condicionada, cumulativamente, (a) à verificação, pela nossa Companhia,
no exercício imediatamente anterior, de no mínimo 10% de Retorno sobre o Capital Investido
(“ROIC”); e (b) à aprovação pelo nosso Conselho de Administração. Até a data deste Prospecto, o
nosso Conselho de Administração não havia deliberado sobre a aplicação e demais condições de
nosso PILP, sendo que seus efeitos permanecem suspensos.
O Conselho de Administração utilizará ações mantidas em tesouraria para fins de outorga aos
Beneficiários, observada a regulamentação aplicável. Alternativamente, o Conselho de
Administração poderá determinar que, ao invés da entrega de ações aos Beneficiários, seja
efetuado o pagamento em dinheiro. Dessa forma, o PILP não implicará em diluição adicional aos
atuais acionistas da Companhia ou aos novos acionistas.
Para informações adicionais sobre o PILP, veja o item “13.4 - Plano de Remuneração Baseada em
Ações” do Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da página 913.
Histórico do preço pago por Administradores e Acionistas Controladores em subscrições de
ações da Companhia
Nos últimos cinco anos não houve subscrições de ações de emissão da Companhia por
administradores ou acionistas controladores da Companhia.
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ANEXO A
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INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA
CNPJ/MF 82.901.000/0001-27
NIRE 42.300.004.278
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
- DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO Artigo 1º - A INTELBRAS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA
(“Companhia”) é sociedade anônima, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições
legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Primeiro – 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
(“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo Segundo – Em caso de conflito entre as regras deste Estatuto Social e as regras
do Regulamento do Novo Mercado, prevalecerão aas disposições do Regulamento do Novo
Mercado.
Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na
Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88.104-800, podendo abrir, manter, mudar e fechar
filiais, agências, depósitos, sucursais, escritórios e representações em qualquer localidade do país
ou do exterior.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social:
(i)

Indústria, importação, exportação, distribuição, comercialização atacadista e
varejista, assim como os serviços de pós-venda de:
a.
aparelhos e equipamentos de telecomunicações suas partes e peças;
b.
aparelhos e equipamentos de sinalização visual e/ou acústica, sensores
movimento, presença, temperatura, aparelhos para proteção contra roubo ou
incêndio, suas partes e peças;
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c.

aparelhos e dispositivos de controle de acesso, dispositivos de proteção
elétrica, controladores, iluminação, fontes de alimentação, baterias, nobreaks,
suas partes e peças;
d.
aparelhos para energia solar, placas geradoras, inversores de energia,
medidores de energia, suas partes e peças; e) aparelhos de radiodifusão
antenas, conversores de sinal de tv , cabos, suas partes e peças;
e.
condutores, fibra ótica, suas partes e peças;
f.
equipamentos de processamento e transmissão de dados, computadores e
periféricos, suas partes e peças;
g.
equipamentos para rede de dados cabos, cordões, conectores, caixas de
distribuição, terminações, emendas, perfis, calhas, adaptadores, suas partes e
peças;
(ii) Licenciamento e cessão de direito de uso de programas de computador;
(iii) Processamento, armazenamento e hospedagem de dados, textos, imagens, vídeo,
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informações;
(iv) Suporte técnico em informática e banco de dados;
(v) Instalação e manutenção de equipamentos elétricos, eletroeletrônicos e
eletrodomésticos;
(vi) Assistência técnica;
(vii) Intermediação de negócios (representação comercial);
(viii) Ensino e treinamento técnico profissional;
(ix) Participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista,
quotista, no país ou no exterior, comprando e vendendo participações societárias;
(x) Correspondente bancário no país para prestação de serviços em nome de instituições
financeiras, nos termos da Circular Bacen no. 2.978/2000 e Resoluções Bacen
2.953/2002 e 3.110/2003, alterada pela Resolução Bacen 3.156/2003;
(xi) Aluguel de bens e imóveis próprios.
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
- DO CAPITAL SOCIAL Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões
de reais), totalmente subscrito e integralizado e dividido em 281.611.110 (duzentos e oitenta e
um milhões seiscentas e onze mil cento e dez) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e
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sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro – É vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes
beneficiárias.
Parágrafo Segundo – Cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a 1 (um) voto
nas Assembleias Gerais da Companhia.
Parágrafo Terceiro – Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de
depósito, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
designada pela Companhia, em nome de seus titulares, podendo ser cobrado dos acionistas
o custo de que trata o Art. 35, §3º, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
Sociedades por Ações”), observando-se os limites eventualmente fixados na legislação
vigente.
Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até o limite de R$
2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), por meio de deliberação do Conselho de Administração,
independentemente de reforma estatutária.
Parágrafo Primeiro – Na hipótese prevista no caput deste Artigo, competirá ao Conselho
de Administração fixar o preço de emissão e o número de ações a ser emitido, bem como
o prazo e as condições de integralização.
Parágrafo Segundo – Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração
poderá, ainda: (i) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com
plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a
administradores e empregados da Companhia ou de sociedade sob seu controle, ou a
pessoas naturais que lhes prestem serviços, sem que os acionistas tenham direito de
preferência na outorga ou subscrição destas ações; (iii) aprovar aumento do capital social
mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações; e (iv)
deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações.
Artigo 7º - A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição
cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por
ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos arts. 257 a 263 da Lei das
Sociedades por Ações, ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se
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dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução
do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício.
Artigo 8º - A mora do acionista na integralização do capital subscrito importará a cobrança de
juros de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária com base no IGP-M, na menor
periodicidade legalmente aplicável, e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação,
sem prejuízo das demais sanções legais aplicáveis.
CAPÍTULO III
- DAS ASSEMBLEIAS GERAIS Artigo 9º - As Assembleias Gerais da Companhia realizar-se-ão ordinariamente dentro dos 4
(quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, nos termos do Art. 132 da Lei
das Sociedades por Ações e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais e a legislação
aplicável exigirem.
Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral é competente para decidir sobre todos os atos
relativos à Companhia, bem como para tomar as decisões que julgar convenientes à defesa
de seus interesses.
Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária
podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e
instrumentadas em ata única.
Parágrafo Terceiro – Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada nas
Assembleias Gerais deverão ser colocados à disposição dos acionistas, na sede da
Companhia, na data da publicação do primeiro anúncio de convocação, ressalvadas as
hipóteses em que a lei ou a regulamentação vigente exigirem sua disponibilização em prazo
maior.
Parágrafo Quarto – A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou por quem este indicar. Na ausência do Presidente do Conselho de
Administração, a Assembleia Geral será presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração, ou por quem o Vice-Presidente indicar. O presidente da Assembleia Geral
escolherá um dos presentes para secretariá-lo, que poderá ser acionista da Companhia ou
não.
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Parágrafo Quinto – Para tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar,
mediante documentação original ou cópia enviada por e-mail à Companhia, a sua
qualidade como acionista, apresentando, preferencialmente com 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência da data da respectiva Assembleia Geral, (a) documento de
identidade e (b) comprovante expedido pela instituição depositária referente às suas
ações. Os procuradores de acionistas deverão exibir as respectivas procurações até o
mesmo momento e pelo mesmo meio referido neste parágrafo. Os originais dos
documentos referidos neste parágrafo, ou suas cópias, dispensada a autenticação e o
reconhecimento de firma, deverão ser exibidos à Companhia até o momento da abertura
dos trabalhos da respectiva Assembleia Geral.
Parágrafo Sexto – Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer à
Assembleia Geral munido dos documentos referidos no Parágrafo Quinto, até o momento
da abertura dos trabalhos em assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha
deixado de apresentá-los previamente.
Artigo 10 - As Assembleias Gerais somente serão instaladas em primeira convocação, com a
presença de acionistas representando, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do capital social
votante, salvo quando a Lei das Sociedades por Ações exigir quórum mais elevado, e, em segunda
convocação, com qualquer número de acionistas titulares de ações com direito a voto.
Artigo 11 - Todas as matérias serão deliberadas por maioria de votos dos acionistas presentes,
não sendo computados os votos em branco, exceto as matérias sujeitas a quórum qualificado ou
especial, nos termos deste Estatuto Social e/ou por força de lei, regulamentação e/ou do
Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo Primeiro – As atas da Assembleia Geral de acionistas serão lavradas, salvo
decisão em contrário do Presidente da Assembleia Geral, na forma de sumário dos fatos
ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações
tomadas e serão publicadas de acordo com o disposto nos § 1º, § 2º e §3º do Art. 130 da
Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral de acionistas somente poderá deliberar sobre
assuntos previstos na ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação,
ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações.
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Artigo 12 - Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à
Assembleia Geral:
(i)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras anuais da Companhia;
(ii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a
destinação do lucro do exercício e a sua distribuição aos acionistas;
(iii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
neste último caso, se instalado;
(iv) fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado, observado
que caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição do montante
global entre o Conselho de Administração e a Diretoria;
(v) aprovar ou alterar os planos de concessão de ações ou de outorga de opção de
compra ou subscrição de ações aos seus administradores e empregados, assim como
aos administradores e empregados de outras sociedades controladas pela
Companhia ou a pessoas naturais que lhes prestem serviços;
(vi) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e
desdobramentos de ações;
(vii) deliberar sobre proposta de saída da Companhia do Novo Mercado ou, ainda, sobre
o cancelamento do registro de companhia aberta, quando formulada pela própria
Companhia;
(viii) escolher empresa especializada responsável pela elaboração do respectivo laudo de
avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de
companhia aberta;
(ix) dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações para saída do Novo
Mercado, nos termos do Regulamento do Novo Mercado; e
(x) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja atribuída pelo Conselho de
Administração.
Artigo 13 - O acionista que, diretamente ou por meio de seus representantes, violar ou causar
violação, do quanto previsto na lei, na regulamentação ou neste Estatuto Social, poderá ter
suspensos seus direitos, inclusive o de voto pela Assembleia Geral, nos termos do Art. 120 da Lei
das Sociedades por Ações.
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Parágrafo Primeiro – Os acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do
capital social, poderão convocar a Assembleia Geral mencionada neste Artigo, quando o
Conselho de Administração não atender, no prazo de 8 (oito) dias, a pedido de convocação
que apresentarem, com a indicação da obrigação descumprida e a identificação do
acionista inadimplente.
Parágrafo Segundo – Caberá à Assembleia Geral que aprovar a suspensão dos direitos do
acionista ou grupo de acionistas também estabelecer, entre outros aspectos, o alcance e o
prazo da suspensão, sendo vedada a suspensão dos direitos essenciais de que trata o Artigo
109 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Terceiro – A suspensão de direitos cessará logo que cumprida a obrigação.
Parágrafo Quarto - O acionista ou grupo de acionistas de que trata o Parágrafo Segundo
acima estará impedido de proferir votos no âmbito da deliberação que versar sobre a
suspensão de seus direitos.
CAPÍTULO III
- ADMINISTRAÇÃO Seção I
Normas Gerais
Artigo 14 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria,
na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser cumulados pela mesma
pessoa.
Parágrafo Segundo – O disposto no Parágrafo Primeiro deste Artigo 14 não se aplicará na
hipótese de vacância, desde que a cumulação de cargos mencionada no Parágrafo Primeiro
acima seja devidamente divulgada na forma da regulamentação aplicável e cesse no prazo
de até um ano.
Parágrafo Terceiro – Os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, bem
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como os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos mediante
assinatura de termo de posse no livro próprio, observados os termos previstos no
Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis, e permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos administradores
eleitos.
Parágrafo Quarto – Os Administradores da Companhia deverão aderir às Políticas vigentes
da Companhia, mediante assinatura do Termo respectivo, conforme aplicável.
Parágrafo Quinto – Os administradores, que poderão ser destituídos a qualquer tempo,
permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente
deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.
Caso o substituto venha a ser investido, este completará o mandato do administrador
substituído.
Parágrafo Sexto – Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria poderão fazer
jus à participação nos lucros nos exercícios sociais em relação aos quais for atribuído aos
acionistas o dividendo obrigatório previsto pelo Art. 202 da Lei das Sociedades por Ações e
no Artigo 26 deste Estatuto Social.
Parágrafo Sétimo - O termo de posse de que trata o Parágrafo Terceiro acima deverá
contemplar, necessariamente, a sujeição do administrador eleito à cláusula
compromissória prevista no Artigo 35 deste Estatuto Social.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 15 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo,
10 (dez) membros efetivos e até 10 (dez) suplentes, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral, com mandato unificado de 1 ano, permitida a reeleição, cabendo à Assembleia Geral que
eleger os membros do Conselho de Administração designar, entre os membros desse órgão,
aqueles que desempenharão as funções de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administração.
Parágrafo Primeiro – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 (dois) ou
20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme
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a definição de Conselheiro Independente prevista no Regulamento do Novo Mercado,
devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como Conselheiros
Independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo Segundo – Na hipótese de haver acionista controlador, também será
considerado como independente o conselheiro eleito mediante as faculdades previstas no
Art. 141, §§ 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Terceiro – Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no
Parágrafo Primeiro acima, o resultado gerar um número fracionário de conselheiros,
proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo Quarto - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se
estenderá até a investidura dos novos Conselheiros eleitos.
Artigo 16 - Os membros do Conselho de Administração serão substituídos em suas faltas,
impedimento ou vacância, de acordo com os termos estipulados nos parágrafos deste Artigo 16.
Parágrafo Primeiro – No caso de ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de
Administração, suas atribuições serão exercidas pelo Vice-Presidente ou, na falta deste,
pelo conselheiro que o substitua.
Parágrafo Segundo – Os conselheiros efetivos serão substituídos, em suas faltas,
impedimento ou vacância temporária, pelo membro suplente indicado pelo mesmo
acionista que elegeu o membro efetivo impedido, ausente ou vacante temporariamente.
Parágrafo Terceiro - Em caso de vacância permanente do cargo de qualquer membro do
Conselho de Administração, por renúncia, morte, ou qualquer outro motivo, a sua
substituição será deliberada em Assembleia Geral a ser convocada pelo Conselho de
Administração no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de indicação do novo
conselheiro, sendo certo que, nesse caso, o membro suplente indicado pelo acionista que
elegeu o membro efetivo vacante deverá assumir o cargo vago, temporariamente, até a
data da posse do membro substituto a ser eleito pelos acionistas.
Parágrafo Quarto - A vacância de um Conselheiro Independente somente poderá ser
suprida por outro Conselheiro Independente.
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Artigo 17 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, ordinariamente, a cada
bimestre, podendo, no entanto, ser realizadas sempre que necessário para as atividades sociais.
Parágrafo Primeiro – As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo
Presidente do Conselho de Administração, pelo Vice-Presidente do Conselho ou quaisquer
2 (dois) membros do Conselho de Administração em conjunto, por e-mail, com pelo menos
3 dias de antecedência. A convocação da reunião deverá apresentar a agenda a ser tratada
e decidida, bem como ser acompanhada da documentação disponível que embase de
maneira completa tal agenda e permita que os membros do Conselho de Administração
possam deliberar sobre as matérias a serem discutidas.
Parágrafo Segundo – As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a
presença da maioria dos membros em exercício, e as suas deliberações, inclusive propostas
a serem submetidas à Assembleia Geral, serão aprovadas pela maioria dos conselheiros
presentes.
Parágrafo Terceiro – As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu
Presidente ou Vice-Presidente, quando aplicável, e na sua ausência por qualquer dos
conselheiros, escolhido por maioria dos votos dos demais membros presentes. O
presidente da mesa escolherá o seu secretário dentre qualquer dos presentes.
Parágrafo Quarto – Será considerado presente às reuniões do Conselho de Administração,
o conselheiro que:
(i)

(ii)
(iii)

nomear qualquer outro conselheiro como seu representante para votar em tal
reunião, desde que a respectiva nomeação seja realizada por escrito e entregue ao
Presidente do Conselho de Administração ou ao presidente da reunião antes da sua
instalação;
enviar seu voto por escrito ao presidente da reunião antes da sua instalação, via fax,
correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos; ou
participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de vídeo conferência
ou conferência telefônica, desde que valide o seu voto feito em vídeo conferência ou
conferência telefônica por escrito via fax, correio eletrônico (e-mail), carta registrada
ou carta entregue em mãos ao Presidente da reunião antes do encerramento,
lavratura e assinatura da respectiva ata, e todos os participantes possam ser
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claramente identificados, caso em que a reunião será considerada realizada no local
onde estiver o Presidente da reunião.
Parágrafo Quinto – Independentemente das formalidades de convocação, considerar-se-á
regular a reunião a que compareçam todos os membros do Conselho de Administração.
Parágrafo Sexto – Nas deliberações do Conselho de Administração, cada conselheiro,
inclusive o Presidente do Conselho de Administração, terá direito a um voto.
Parágrafo Sétimo – 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
de Administração ou que tenham se manifestado na forma do parágrafo quarto, alínea “iii”
deste Artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de
Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica validando o
voto enviado por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, conforme o caso,
contendo o voto do conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.
Parágrafo Oitavo – Deverão ser publicadas e arquivadas no registro do comércio as atas de
reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação
destinada a produzir efeitos perante terceiros.
Artigo 18 - Além das atribuições que lhe confere a Lei das Sociedades por Ações, compete ao
Conselho de Administração:
(i)
(ii)

(iii)

convocar as Assembleias Gerais da Companhia;
eleger e destituir os membros da Diretoria, bem como definir o número de cargos a
serem preenchidos na Diretoria da Companhia, e atribuir aos Diretores suas
respectivas funções, atribuições e limites de alçada não especificados neste Estatuto
Social;
controlar e fiscalizar o desempenho dos Diretores da Companhia e de suas
controladas e examinar as contas da respectiva administração sempre que o
Conselho de Administração julgar necessário, podendo para tanto examinar, a
qualquer tempo, os livros, documentos, certidões e registros da Companhia e de suas
controladas, e solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de
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(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

(xi)

(xii)
(xiii)

(xiv)
(xv)

celebração pelas mesmas;
fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas controladas;
aprovar e alterar o plano de negócios ou o orçamento anual da Companhia e de suas
controladas;
deliberar sobre a criação dos comitês de assessoramento e a eleição de seus
membros;
distribuir entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a
remuneração global fixada pela Assembleia Geral;
indicar e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de suas controladas;
deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares e
pagamento de juros sobre o capital próprio;
aprovar, aditar ou extinguir programas de opção de outorga de compra de ações, de
acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, a administradores e empregados
da Companhia ou de sociedade sob seu controle, ou a pessoas naturais que lhes
prestem serviços, sem direito de preferência para os acionistas, na forma prevista
neste Estatuto;
manifestar-se previamente sobre as propostas de emissão de ações e/ou quaisquer
valores mobiliários; pela Companhia e deliberar sobre a emissão de ações ou de
bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, se for o caso;
aprovar a emissão de debêntures não conversíveis em ações, bem como de
debêntures conversíveis em ações, dentro do limite do capital autorizado;
observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"),
autorizar a aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria,
cancelamento ou posterior alienação;
opinar sobre as propostas dos órgãos de administração a serem submetidas à
aprovação da Assembleia Geral;
observado o disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia, aprovar a celebração, aditamento ou rescisão de contratos ou realização
de operações envolvendo partes relacionadas, exceto (a) entre a Companhia e
sociedades controladas da Companhia, nas quais a Companhia seja titular, direta ou
indiretamente, de 100% (cem por cento) do capital social (b) operações realizadas no
curso normal dos negócios da Companhia (tais como, aprovação/pagamento de
remuneração dentro do limite já aprovado pelo Conselho de Administração,
reembolso de despesas de viagens profissionais/ treinamentos, renovação de
transações com partes relacionados já aprovadas pela Companhia), ocasiões em que
os contratos ou operações poderão ser aprovados pela Diretoria da Companhia;
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(xvi) aprovar operações que envolvam ou visam à contratação de derivativos;
(xvii) aprovar a outorga ou concessão de quaisquer garantias, reais ou fidejussórias, e/ou
constituição de ônus reais nos ativos da Companhia, observado a vedação legal à
prática de atos de liberalidade, exceto (a) no caso de outorga ou a concessão de
garantias (inclusive fiança) pela Companhia ou por suas controladas em contratos de
locação celebrados pela Companhia ou pelas controladas da Companhia, assim como
seus respectivos aditivos e/ou renovações; ou (b) garantias judiciais ou extrajudiciais
necessárias para o regular prosseguimento de ações em que a Companhia ou suas
controladas sejam parte, ocasiões em que a outorga das mencionadas garantias será
aprovada pela Diretoria da Companhia; [NOTA: conforme discutido com B3]
(xviii) manifestar-se 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 alertando que é de responsabilidade de cada acionista a decisão final
sobre a aceitação da referida oferta pública de aquisição de ações, divulgado em até
15 (quinze) dias contados da publicação do edital da oferta pública de aquisição de
ações, devendo abordar, no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta
pública de aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos
seus acionistas e em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos
valores mobiliários de sua titularidade; (b) os planos estratégicos divulgados pelo
ofertante em relação à Companhia; e (c) a respeito de alternativas à aceitação da
oferta pública de aquisição de ações disponíveis no mercado;
(xix) deliberar sobre a admissão à negociação de valores mobiliários de emissão da
Companhia em quaisquer mercados, bem como sobre ofertas de valores mobiliários
de sua emissão;
(xx) propor e submeter à aprovação da Assembleia Geral a saída da Companhia do Novo
Mercado ou, ainda, o cancelamento do registro de companhia aberta;
(xxi) aprovar e/ou alterar a política de endividamento da Companhia, incluindo o limite
máximo de endividamento;
(xxii) aquisição, venda, transferência ou qualquer forma de disposição ou oneração de
participações societárias pela Companhia, direta ou indiretamente,
independentemente do valor envolvido, observado o disposto no Art. 256 da Lei das
Sociedades por Ações;
(xxiii) aprovar investimentos da Companhia em valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais) num período de 12 (doze) meses, desde que não previstos nos
orçamentos anuais da Companhia;
(xxiv) aquisição ou venda de ativos da Companhia em valor superior a R$ 10.000.000,00
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(dez milhões de reais) não previstas nos orçamentos anuais da Companhia, exceto
por aquisição ou venda de participações societárias conforme disciplinado no item
xxii do presente Artigo;
(xxv) qualquer contratação de endividamento ou qualquer confissão de dívida a ser
realizada quando a relação entre a dívida líquida da Companhia e o EBITDA da
Companhia apurado nos últimos 4 (quatro) trimestres revisados pelo auditor
independente da Companhia já esteja igual ou superior a 2 (duas) vezes; exceto se
tais novos endividamentos tiverem finalidade exclusiva de substituir endividamentos
da Companhia que venceram nos 3 (três) meses imediatamente anteriores ou que
vencerão nos 3 (três) meses imediatamente subsequentes (i.e. rolagem), ocasião em
que a contratação do endividamento poderá ser aprovado pela Diretoria da
Companhia;
(xxvi) contratação de empregados ou colaboradores que envolva remuneração anual total
(incluindo remuneração fixa, variável e benefícios) igual ou superior a
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais);
(xxvii) alteração, rescisão, ou celebração de contratos envolvendo valores acima de
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), individualmente ou no agregado ao longo
de 12 (doze) meses, excetuados os contratos comerciais, inclusive de fornecimento e
pedidos de compra feitos no curso normal dos negócios da Companhia, os quais serão
aprovados pela Diretoria;
(xxviii) aprovação das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e
demonstrações financeiras da Companhia;
(xxix) aprovar o orçamento do Comitê de Auditoria da Companhia (quando em
funcionamento), da área de auditoria interna e de eventuais outros comitês que
sejam instituídos;
(xxx) aprovar as políticas de governança corporativa, códigos de conduta e regimentos
internos de órgãos da Companhia; e
(xxxi) resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições que a lei, o
Regulamento do Novo Mercado ou este Estatuto não confiram a outro órgão da
Companhia.
Artigo 19 - O Conselho de Administração poderá criar Comitês para o seu assessoramento,
designando seus membros e estabelecendo seus regimentos internos, incluindo regras sobre
composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.
Seção III
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Diretoria
Artigo 20 - A Diretoria Executiva será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis)
Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de
Administração, dos quais um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor de Relações
com Investidores, sendo permitida a cumulação de cargos. Se aplicável, os demais Diretores
terão as designações a eles conferidas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro – O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 1 (um) ano,
podendo ser reeleitos. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição
e posse de seus sucessores. O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até
a investidura dos novos Diretores eleitos.
Parágrafo Segundo – Em caso de vacância de cargo de Diretor, definitiva ou temporária,
caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto,
fixando, em ambas as hipóteses, o prazo de sua gestão, que não ultrapassará o do
substituído.
Artigo 21 - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para
tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei
ou por este Estatuto Social, seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de
Administração. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e
praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as
disposições deste Estatuto Social quanto à forma de representação e a orientação geral dos
negócios estabelecida pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro – Compete ainda à Diretoria:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social;
zelar pela observância das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e nas
reuniões do Conselho de Administração;
administrar e conduzir os negócios da Companhia, observadas as diretrizes traçadas
pelo Conselho de Administração, bem como a representação geral da Companhia,
ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente;
nomear procuradores, devendo especificar no mandato, os atos e operações que
poderão praticar e a duração observado que, no caso de procuração para fins de
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representação judicial, arbitral e administrativa, poderá ser por prazo indeterminado;
(v) observado o disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia, aprovar a celebração, aditamento ou rescisão de contratos ou realização
de operações envolvendo partes relacionadas (a) entre a Companhia e sociedades
controladas da Companhia, nas quais a Companhia seja titular, direta ou
indiretamente, de 100% (cem por cento) do capital social e (b) operações realizadas
no curso normal dos negócios da Companhia (tais como, aprovação/pagamento de
remuneração dentro do limite já aprovado pelo Conselho de Administração,
reembolso de despesas de viagens profissionais/ treinamentos, renovação de
transações com partes relacionados já aprovadas pela Companhia);
(vi) aprovar a outorga ou concessão de quaisquer garantias, reais ou fidejussórias, e/ou
constituição de ônus reais nos ativos da Companhia, exclusivamente nos seguintes
casos (a) outorga ou concessão de garantias (inclusive fiança) pela Companhia ou por
suas controladas em contratos de locação celebrados pela Companhia ou pelas
controladas da Companhia, assim como seus respectivos aditivos e/ou renovações;
ou (b) garantias judiciais ou extrajudiciais necessárias para o regular prosseguimento
de ações em que a Companhia ou suas controladas sejam parte;
(vii) aprovar investimentos da Companhia em valor inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais) num período de 12 (doze) meses ou em qualquer valor desde que
previsto nos orçamentos anuais da Companhia;
(viii) alteração, rescisão, ou celebração de contratos (a) envolvendo valores inferiores a
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), individualmente ou no agregado ao longo
de 12 (doze) meses; e (b) os contratos comerciais, inclusive de fornecimento e
pedidos de compra, neste caso "b", independentemente do valor, desde que no curso
normal dos negócios da Companhia;
(ix) aquisição ou venda de ativos da Companhia em valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) não previstas nos orçamentos anuais da Companhia ou em qualquer
valor desde que previsto nos orçamentos anuais da Companhia, exceto, em qualquer
caso, por aquisição ou venda de participações societárias que deverão ser aprovadas
pelo Conselho de Administração, independentemente do valor;
(x) qualquer contratação de endividamento ou qualquer confissão de dívida a ser
realizada quando (a) a relação entre a dívida líquida da Companhia e o EBITDA da
Companhia apurado nos últimos 4 (quatro) trimestres revisados pelo auditor
independente da Companhia seja inferior a 2 (duas) vezes; e (b) quando os novos
endividamentos tiverem a finalidade exclusiva de substituir endividamentos da
Companhia que venceram nos 3 (três) meses imediatamente anteriores ou que
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vencerão nos 3 (três) meses imediatamente subsequentes (i.e. rolagem);
(xi) contratação de empregados ou colaboradores que envolva remuneração anual total
(incluindo remuneração fixa, variável e benefícios) inferior a R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais);
(xii) autorizar a abertura e o encerramento de filiais no País ou no exterior; e
(xiii) emitir e aprovar instruções internas julgadas úteis ou necessárias, observado o
disposto neste Estatuto Social e na regulamentação em vigor.
Parágrafo Segundo – Compete ao Diretor Presidente coordenar a ação dos Diretores e
dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia,
competindo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

supervisionar e fazer cumprir o respeito pela missão, visão e pelos valores da
Companhia por todos os membros da administração;
definir o representante da Companhia em relação a qualquer assunto relevante ou
estratégico que, de alguma forma, afete a reputação ou a imagem da Companhia ou
de suas controladas, buscando sempre o melhor interesse da Companhia e de suas
controladas na condução destes assuntos, visando à preservação da reputação e dos
direitos tangíveis e intangíveis da Companhia e de suas controladas;
responder ao Conselho de Administração em relação às atribuições acima descritas
e intermediar as relações entre os acionistas, investidores, a Companhia e o Conselho
de Administração;
preparar o orçamento anual das verbas necessárias para o desempenho de suas
funções e seu assessoramento, que será inserido no orçamento anual da Companhia;
uma vez aprovado o referido orçamento, caberá ao Diretor Presidente alocá-lo da
forma que julgar mais adequado para a defesa dos interesses da Companhia; e
convocar e presidir as reuniões da Diretoria.

Parágrafo Terceiro – Compete ao Diretor de Relações com Investidores, incluindo, mas
não se limitando, as seguintes atribuições:
(i)

representar isoladamente a Companhia perante os órgãos de controle e demais
instituições que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Central do
Brasil, B3, instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, entidades
administradoras de mercados de balcão organizados), competindo-lhe prestar
informações aos investidores, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às bolsas de valores
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(ii)

(iii)
(iv)

e mercados de balcão em que a Companhia tenha valores mobiliários de sua emissão
admitidos à negociação, bem como demais órgãos relacionados às atividades
desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação e regulamentação
aplicáveis, no Brasil e no exterior;
monitorar o cumprimento das obrigações dispostas no Estatuto Social pelos
acionistas da Companhia e reportar à Assembleia Geral e ao Conselho de
Administração, quando solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências;
tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante
a CVM; e
reportar ao Diretor Presidente qualquer situação relativa às questões referentes a
relações com investidores da Companhia.

Parágrafo Quarto – Compete ao Diretor Financeiro, incluindo, mas não se limitando, as
seguintes atribuições:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às
operações de natureza financeira, contábil, fiscal e tributária da Companhia;
gerir as finanças da Companhia;
elaborar e revisar informações trimestrais, demonstrações intermediárias e
demonstrações financeiras da Companhia, bem como o relatório anual da
administração da Companhia;
propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas áreas da
Companhia, o orçamento da Companhia e acompanhar seus resultados; e
coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimento e
operações, incluindo financiamentos, sempre no interesse da Companhia.

Parágrafo Quinto – Adicionalmente às competências previstas em lei, regulamentação
específica ou por este Estatuto Social, as competências de cada Diretor poderão ser
expandidas ou fixadas pelo Conselho de Administração.
Artigo 22 - Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a Companhia considerarse-á obrigada quando representada:
(i)
(ii)
(iii)

por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto; ou
por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou
por 2 (dois) procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de
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mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.
Parágrafo Primeiro – As procurações serão assinadas, em nome da Companhia, por 2 (dois)
Diretores em conjunto, com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou
administrativos, que poderão ser assinadas por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador com
poderes específicos. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com
exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, terão período de validade
limitado a, no máximo, 2 (dois) anos.
Parágrafo Segundo – A Companhia poderá ainda ser representada por qualquer Diretor ou
1 (um) procurador, ambos em qualquer caso devidamente mandatados na forma deste
Artigo, na prática dos seguintes atos:
(i)
(ii)
(iii)

assinatura de quaisquer documentos (por exemplo, correspondências) que não crie
obrigações para a Companhia;
assinatura de quaisquer documentos (incluindo contratos) que crie obrigações para
a Companhia até o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e
representação da Companhia em Assembleias e reuniões de sócios de sociedades nas
quais a Companhia detenha participação.
Seção IV
Conselho Fiscal

Artigo 23 - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando
instalado, será composto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e
igual número de suplentes, todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pela Assembleia Geral para mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em conformidade com
a legislação em vigor.
Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito por seus membros na
primeira reunião do órgão após sua instalação.
Parágrafo Segundo – A posse dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal será
feita mediante a assinatura de termo respectivo, em livro próprio, observados os termos
previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3, bem como ao atendimento dos
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requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo Terceiro – Os membros do Conselho Fiscal da Companhia deverão aderir às
Políticas vigentes da Companhia, mediante assinatura do Termo respectivo, conforme
aplicável.
Parágrafo Quarto – 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 Quinto - O termo de posse de que trata o Parágrafo Segundo acima deverá
contemplar, necessariamente, a sujeição do membro do Conselho Fiscal eleito à cláusula
compromissória prevista no Artigo 35 deste Estatuto Social.
CAPÍTULO V
- DO EXERCÍCIO FISCAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DA DESTINAÇÃO DE LUCROS Artigo 24 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada
ano.
Parágrafo Primeiro – As demonstrações financeiras serão auditadas por auditores
independentes registrados na CVM, de acordo com as disposições legais aplicáveis.
Artigo 25 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os
prejuízos acumulados, se houver, e qualquer provisão de imposto de renda ou contribuição social
sobre o lucro.
Artigo 26 - Do lucro líquido do exercício, apurado após as deduções mencionadas no Artigo
anterior, 5% (cinco por cento) serão destinados para a constituição da Reserva Legal, até o limite
legal aplicável.
Parágrafo Primeiro – Após a constituição da Reserva Legal, o lucro que remanescer,
ajustado pela constituição de reserva para contingências e a respectiva reversão, se for o
caso, será distribuído na seguinte ordem: (i) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo,
serão destinados para o pagamento do dividendo obrigatório devido aos acionistas (o qual
poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado,
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desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar); e (ii) 75% (setenta
e cinco por cento), no máximo, observado o disposto no Parágrafo 3º deste Artigo, para a
constituição de Reserva de Investimentos, reserva estatutária, cuja finalidade é reforçar o
capital de giro da Companhia e viabilizar investimentos e o desenvolvimento das atividades
da Companhia e de suas controladas, a qual estará limitada ao montante de
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Parágrafo Segundo – O valor total destinado à Reserva Legal não poderá ultrapassar o
capital social.
Parágrafo Terceiro – O Conselho de Administração poderá: (i) caso considere o montante
da Reserva definida no Parágrafo Primeiro deste Artigo suficiente para o atendimento de
suas finalidades, propor à Assembleia Geral que parcela do lucro que seria destinada à
formação da aludida Reserva, em determinado exercício social, seja destinada a outras
reservas legalmente previstas ou distribuída a título de dividendos adicionais ao dividendo
mínimo obrigatório de que trata o Parágrafo Primeiro; (ii) propor a retenção de parcela de
lucro com base em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral,
observados os demais requisitos legais.
Artigo 27 - A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá:
(i)
(ii)
(iii)

distribuir dividendos com base nos lucros apurados nos balanços semestrais;
levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir
dividendos com base nos lucros neles apurados, observados os limites legais;
distribuir dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último balanço anual ou semestral; e creditar ou pagar aos
acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão
imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a
integrá-los para todos os efeitos legais.

CAPÍTULO VI
- ALIENAÇÃO DE CONTROLE, SAÍDA DO NOVO MERCADO E AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
RELEVANTE Artigo 28 - Para fins deste Capítulo VI, os seguintes termos com iniciais maiúsculas terão os
significados a eles atribuídos abaixo:
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“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as
ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por
administradores da Companhia e aquelas em tesouraria;
“Controle” (bem como seus termos correlatos “Controlador”, “Controlada”, “Controle” ou
“sob Controle comum”) significa o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta
ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.
“OPA” significa a oferta pública de aquisição de ações de companhia aberta, sujeita ou não
a registro perante a Comissão de Valores Mobiliários.
Artigo 29 - A alienação, direta ou indireta, do Controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição,
suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do Controle se obrigue a efetivar OPA tendo por
objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as
condições e os prazos previstos na legislação, na regulamentação em vigore no Regulamento do
Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Artigo 30 - A saída da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de realização, pelo
Acionista Controlador ou pela própria Companhia, de oferta pública de aquisição das ações
pertencentes aos demais acionistas da Companhia, observados os procedimentos previstos na
regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para
cancelamento de registro de companhia aberta.
Parágrafo Primeiro – A OPA de que trata esse Artigo deverá ser sempre realizada a preço
justo, a ser calculado na forma da legislação societária e da regulamentação da CVM
aplicáveis, e condicionada à aceitação de acionistas que representem, pelo menos, 1/3 (um
terço) das ações em circulação, sendo consideradas ações em circulação, para os fins deste
Artigo, apenas as Ações em Circulação cujos titulares concordem expressamente com a
saída do Novo Mercado ou se habilitem para o leilão da OPA; não serão consideradas ações
em circulação as ações detidas por acionistas que não se habilitarem para o leilão da OPA.
Parágrafo Segundo – A saída voluntária do Novo Mercado poderá ocorrer
independentemente de realização da OPA na hipótese de dispensa aprovada em
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Assembleia Geral convocada nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 31 - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado estará condicionada à efetivação de OPA com as
mesmas características da OPA indicada no Artigo 30.
Parágrafo Primeiro – Na hipótese de não atingimento do percentual mínimo de adesão à
OPA compulsória para saída do Novo Mercado, indicado no Parágrafo Primeiro do Artigo
30 deste Estatuto Social, as ações de emissão da Companhia serão negociadas pelo prazo
de 6 (seis) meses, contados da realização do leilão da OPA, no Novo Mercado.
Artigo 32 - É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações, visando
a mais de uma das finalidades previstas na regulamentação aplicável, 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.
CAPÍTULO VII
- ACORDOS DE ACIONISTAS Artigo 33 – A Companhia observará os Acordos de Acionistas registrados na forma do Art. 118
da Lei das Sociedades por Ações, cabendo ao Presidente das Assembleias Gerais e das reuniões
do Conselho de Administração abster-se de computar os votos contrários aos respectivos termos
dos Acordos de Acionistas.
CAPÍTULO VIII
- LIQUIDAÇÃO Artigo 34 – A Companhia entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembleia Geral
determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deva funcionar durante o período
de liquidação.
CAPÍTULO IX
- RESOLUÇÃO DE CONFLITOS Artigo 35 – A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal
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efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara
de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas,
administradores, e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições
contidas na Lei 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por
Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos
demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
CAPÍTULO X
- DISPOSIÇÕES FINAIS Artigo 36 – Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social, serão aplicadas a Lei das
Sociedades por Ações, o Regulamento do Novo Mercado e as demais disposições legais
pertinentes.
Artigo 37 – Observado o disposto no Art. 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 em Assembleia Geral.
Artigo 38 – Sem prejuízo à obrigação de reforma global deste Estatuto Social conforme prevista
em acordo de acionistas arquivado em sua sede, as disposições contidas no(s) (i) parágrafos 1,°
e 2° do artigo 1º; (ii) parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 14; (iii) parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo
15; (iv) parágrafos 2º, 3º e 5º do artigo 23; (v) Capítulo VI e (vi) artigo 35 deste Estatuto Social,
assim como a natureza de companhia aberta, somente terão eficácia a partir da data de
disponibilização pública do Anúncio de Início de Distribuição da primeira oferta pública de
distribuição de ações da Companhia.
***
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ANEXO B

CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020, QUE APROVOU O PEDIDO DE
REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E SUA ADESÃO AO SEGMENTO DE
LISTAGEM “NOVO MERCADO” DA B3
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DV FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD
UHJLVWUDGDV DV DEVWHQo}HV GRV OHJDOPHQWH LPSHGLGRV UHODWLYDV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV

-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
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,17(/%5$66$,1'Ò675,$'(7(/(&2081,&$d2(/(75Ð1,&$
%5$6,/(,5$
&13-0(
1,5(

HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  DFRPSDQKDGDV GR 5HODWyULR GD
$GPLQLVWUDomRGDV1RWDV([SOLFDWLYDVHGR5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
 GHVWLWXLU WRGRV RV DWXDLV 0HPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H HOHJHU RV
VHJXLQWHVPHPEURVFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH XP DQRDFRQWDUGDSUHVHQWHGDWD
L

-RUJH /XL] 6DYL GH )UHLWDV EUDVLOHLUR VHSDUDGR MXGLFLDOPHQWH
DGPLQLVWUDGRUGHHPSUHVDVSRUWDGRUGD&pGXODGH,GHQWLGDGHQ5
66,6& LQVFULWR QR &DGDVWUR GD 3HVVRD )tVLFD GR 0LQLVWpULR GD (FRQRPLD
&3)0(  VRE Q UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QD FLGDGHGH
)ORULDQySROLV(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDFRPHQGHUHoRFRPHUFLDOQD5RGRYLD
%5  .P  ÈUHD ,QGXVWULDO &(3  SDUD R FDUJR GH
3UHVLGHQWH GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR 

LL

-DQH6DYLGH)UHLWDVEUDVLOHLUDGLYRUFLDGDHPSUHViULDSRUWDGRUDGD&pGXOD
GH ,GHQWLGDGH Q  66356 LQVFULWD QR &3)0( VRE Q
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQDFLGDGHGH3RUWR$OHJUH(VWDGR
GH5LR*UDQGHGR6XOFRPHQGHUHoRFRPHUFLDOQD5RGRYLD%5.P
ÈUHD ,QGXVWULDO &(3  SDUD R FDUJR GH 9LFH3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$QW{QLR GH )UHLWDV $LTXHOEUDVLOHLUR FDVDGR DGPLQLVWUDGRUGH HPSUHVDV
SRUWDGRUGD&pGXODGH,GHQWLGDGHQ6636&LQVFULWRQR&3)0(
VREQUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQDFLGDGHGH)ORULDQySROLV
(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDFRPHQGHUHoRFRPHUFLDOQD5RGRYLD%5.P
 ÈUHD ,QGXVWULDO &(3SDUDR FDUJRGH0HPEUR (IHWLYR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

3HGUR +RUQ GH )UHLWDV EUDVLOHLUR VROWHLUR DGPLQLVWUDGRU GH HPSUHVDV
SRUWDGRUGD&pGXODGH,GHQWLGDGHQLQVFULWRQR&3)0(VRE Q
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQDFLGDGHGH)ORULDQySROLV(VWDGR
GH 6DQWD &DWDULQD FRP HQGHUHoR FRPHUFLDO QD 5RGRYLD %5  .P 
ÈUHD ,QGXVWULDO &(3  SDUD R FDUJR GH 0HPEUR HIHWLYR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LLL

LY

Y

YL

YLL

/LQ ;LRQJ FKLQrV FDVDGR JHUHQWH GH YHQGDV SRUWDGRU GD &pGXOD GH
,GHQWLGDGHSDUD(VWUDQJHLURV 51( Q*9LQVFULWRQR &3)0(VRE
QUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQDFLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGR
GH 6mR 3DXOR QD 5XD *HRUJH 2KP   DQGDU %ORFR % %URRNO\Q
1RYR SDUDRFDUJRGH0HPEUR(IHWLYRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

*LOEHUWR +HLQ]HOPDQQ EUDVLOHLUR FDVDGR HQJHQKHLUR PHFkQLFR SRUWDGRU
GD &pGXOD GH ,GHQWLGDGH Q 5  LQVFULWR QR &3)0( VRE Q
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQDFLGDGHGH)ORULDQySROLV(VWDGR
GH 6DQWD &DWDULQD FRP HQGHUHoR FRPHUFLDO QD 5RGRYLD %5  .P 
ÈUHD ,QGXVWULDO &(3  SDUD R FDUJR GH 0HPEUR (IHWLYR
,QGHSHQGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

<RVKLR .DZDNDPL EUDVLOHLUR FDVDGR HQJHQKHLUR PHFkQLFR SRUWDGRU GD
&pGXOD GH ,GHQWLGDGH Q  LQVFULWR QR &3)0( VRE Q
 UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QD FLGDGH GH &XULWLED (VWDGR GH

-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
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3DUDQiQD$ODPHGDGDV%XJDQYLOLDVSDUDRFDUJRGH0HPEUR(IHWLYR
,QGHSHQGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$ SRVVH GRV PHPEURVGR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomRRUD HOHLWRV
ILFDFRQGLFLRQDGD L jDSUHVHQWDomRGHGHFODUDomRGHGHVLPSHGLPHQWRQRV
WHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHOH LL jDVVLQDWXUDGRWHUPRGHSRVVHODYUDGR
HP OLYUR SUySULR GD &RPSDQKLD HP FRQVRQkQFLD FRP R 5HJXODPHQWR GR
1RYR0HUFDGR

&RQVLJQDUTXHRV6UV*LOEHUWR+HLQ]HOPDQQH<RVKLR.DZDNDPL
FXPSUHPFRPRVUHTXLVLWRVGHLQGHSHQGrQFLDFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRVSHOR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR


D VXEPLVVmR GR 3HGLGR GH 5HJLVWUR GH &RPSDQKLD $EHUWD SHUDQWH D &90 QRV
WHUPRVGD,QVWUXomR&90 HDDXWRUL]DomRj$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDWRPDU
WRGDVDVPHGLGDVQHFHVViULDVjREWHQomRGR5HJLVWUR

 DVXEPLVVmRGRV3HGLGRVGH/LVWDJHPH$GPLVVmRGD%MXQWRj%EHPFRPRD
FHOHEUDomR FRP D % GR &RQWUDWR GH 3DUWLFLSDomR GR 1RYR 0HUFDGR DXWRUL]DQGR D
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDWRPDUWRGDVDVGHPDLVPHGLGDVQHFHVViULDVjOLVWDJHPGD
&RPSDQKLD SHUDQWHD%HDGPLVVmRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDHPLVVmRjQHJRFLDomR
QR1RYR0HUFDGR

 UHWLILFDU UHJLVWUDGDV DV DEVWHQo}HV GRV OHJDOPHQWH LPSHGLGRV R YDORU GD
UHPXQHUDomRJOREDOGD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDODVHHQFHUUDU
HP GH GH]HPEUR GHRTXDO SDVVDUi D VHU GH 5 FRPSUHHQGHQGR
QHVWH PRQWDQWH D UHPXQHUDomR GH WRGRV RV PHPEURV GD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
DVVLPFRPSUHHQGLGRV'LUHWRULDH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR LQFOXVLYHDGR3UHVLGHQWH
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

 DSURYDUDPRGLILFDomRGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSDUDUHIOHWLU
L DPRGLILFDomRGRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLD SDUDLQFOXLUDDWLYLGDGHGHDOXJXHOGH
EHQVHLPyYHLVSUySULRVH LL DPRGLILFDomRGDGHVFULomRGDVDWLYLGDGHVGRREMHWRVRFLDO
GD &RPSDQKLD TXH SDVVDUmR D HVWDU GHWDOKDGDV GD VHJXLQWH IRUPD L  LQG~VWULD
LPSRUWDomRH[SRUWDomRGLVWULEXLomRFRPHUFLDOL]DomRDWDFDGLVWDHYDUHMLVWD DVVLP FRPR
RVVHUYLoRVGH SyVYHQGDGH D DSDUHOKRVH HTXLSDPHQWRV GHWHOHFRPXQLFDo}HV VXDVSDUWHV
H SHoDV E  DSDUHOKRV H HTXLSDPHQWRV GH VLQDOL]DomR YLVXDO HRX DF~VWLFD VHQVRUHV
PRYLPHQWR SUHVHQoDWHPSHUDWXUD DSDUHOKRV SDUDSURWHomR FRQWUD URXER RXLQFrQGLRVXDV
SDUWHV H SHoDV F DSDUHOKRVHGLVSRVLWLYRVGH FRQWUROHGH DFHVVRGLVSRVLWLYRV GHSURWHomR
HOpWULFD FRQWURODGRUHV LOXPLQDomRIRQWHVGHDOLPHQWDomR EDWHULDV QREUHDNVVXDVSDUWHVH
SHoDV G  DSDUHOKRV SDUD HQHUJLD VRODU SODFDV JHUDGRUDV LQYHUVRUHV GH HQHUJLD
PHGLGRUHV GHHQHUJLDVXDV SDUWHV HSHoDVH DSDUHOKRVGH UDGLRGLIXVmRDQWHQDVFRQYHUVRUHV
GHVLQDO GHWY FDERVVXDVSDUWHV H SHoDV H  FRQGXWRUHV ILEUD yWLFD VXDV SDUWHV H SHoDV
I HTXLSDPHQWRVGHSURFHVVDPHQWRHWUDQVPLVVmRGHGDGRVFRPSXWDGRUHVHSHULIpULFRV
VXDV SDUWHV H SHoDV J HTXLSDPHQWRV SDUD UHGH GH GDGRVFDERVFRUG}HV FRQHFWRUHVFDL[DV
GH GLVWULEXLomR WHUPLQDo}HVHPHQGDVSHUILVFDOKDVDGDSWDGRUHVVXDVSDUWHVH SHoDV
LL OLFHQFLDPHQWR H FHVVmR GH GLUHLWR GH XVR GH SURJUDPDV GH FRPSXWDGRU
LLL SURFHVVDPHQWR DUPD]HQDPHQWR H KRVSHGDJHP GH GDGRV WH[WRV LPDJHQV YtGHR
SiJLQDV HOHWU{QLFDV DSOLFDWLYRV H VLVWHPDV GH LQIRUPDo}HV LY  VXSRUWH WpFQLFR HP
LQIRUPiWLFDHEDQFR GHGDGRV Y  LQVWDODomR H PDQXWHQomR GH HTXLSDPHQWRV HOpWULFRV
HOHWURHOHWU{QLFRV H HOHWURGRPpVWLFRV YL  DVVLVWrQFLD WpFQLFD YLL  LQWHUPHGLDomR GH

-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
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QHJyFLRV UHSUHVHQWDomR FRPHUFLDO  YLLL  HQVLQR H WUHLQDPHQWR WpFQLFR SURILVVLRQDO
L[ SDUWLFLSDomR HP RXWUDV VRFLHGDGHV FLYLV RXFRPHUFLDLV FRPR VyFLDDFLRQLVWDTXRWLVWD
QR SDtVRX QR H[WHULRU FRPSUDQGR H YHQGHQGR SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV [ FRUUHVSRQGHQWH
EDQFiULRQRSDtVSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVHPQRPHGHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV QRVWHUPRV GD
&LUFXODU %DFHQ QR  H 5HVROXo}HV %DFHQ H  DOWHUDGD SHOD
5HVROXomR % DFHQ H [L DOXJXHO GH EHQV H LPyYHLV SUySULRV HHPIDFHGHVVD
GHOLEHUDomRDSURYDUDPRGLILFDomRGD &OiXVXODGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDTXH
SDVVDDYLJRUDUQDIRUPDFRQVWDQWHGR$QH[R, jSUHVHQWHDWD

 WHQGR HP YLVWD D QHFHVVLGDGH GH DGDSWDo}HV DR (VWDWXWR 6RFLDO HP UD]mR GD
VXEPLVVmR GR 3HGLGR GH 5HJLVWUR GH &RPSDQKLD $EHUWD H GRV 3HGLGRV GH /LVWDJHP H
$GPLVVmRDUHIRUPD LQWHJUDOHFRQVROLGDomRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDTXHSDVVD
D YLJRUDU QD IRUPD FRQVWDQWH GR $QH[R , j SUHVHQWH DWD 2 (VWDWXWR 6RFLDO FRQIRUPH
DSURYDGRQHVWD$VVHPEOHLDILFDUiDUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLDHWHUiVXDSXEOLFDomR
GLVSHQVDGD

 $SURYDUR3ODQRGH,QFHQWLYRGH/RQJR3UD]RGD&RPSDQKLDQDIRUPDFRQVWDQWH
GR$QH[R,, jSUHVHQWHDWD

 $SURYDUDFRQWUDWDomRGD,WD~&RUUHWRUDGH9DORUHV6$FRPRDJHQWHHVFULWXUDGRU
GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD UHVWDQGR DXWRUL]DGR D FHOHEUDomR GR UHVSHFWLYR
&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRVGH(VFULWXUDomR

 5HWLILFDUR LWHPGD2UGHPGRGLDGD$*2GHGH-XOKRGHSDUDFRQVWDU
DVHJXLQWHUHGDomRFXMDUHWLILFDomRHVWiHPGHVWDTXH

'HOLEHUDomRVREUHR5HVXOWDGRGR([HUFtFLRILQGRGHGHGH]HPEURGH
GH5  &HQWRHRLWHQWDHQRYHPLOK}HVWUH]HQWRVHQRYHQWDHWUrV
PLO H WUH]HQWRV H RLWHQWD UHDLV  DSURSULDGRV j 5HVHUYDV GH /XFURV (P  D
&RPSDQKLD FDOFXORX -XURV 6REUH R &DSLWDO 3UySULR -6&3  QR PRQWDQWH GH 5
 7ULQWDHTXDWURPLOK}HVVHLVFHQWRVHRLWHQWDHVHWHPLOVHLVFHQWRVH
VHWH UHDLV H YLQWH H TXDWUR FHQWDYRV  FRP R LQWXLWR GH XWLOL]DU RV EHQHItFLRV
WULEXWiULRVGH UHGXomRGDVEDVHVGH FiOFXOR ,PSRVWRGH 5HQGDGD 3HVVRD-XUtGLFD
,53-  H GD &RQWULEXLomR 6RFLDO 6REUH R /XFUR /tTXLGR &6//  D WtWXOR GH
GLYLGHQGRVREULJDWyULRV$RORQJRGHIRUDPSDJRVGLYLGHQGRVQRYDORUGH5
 1RYHQWD H XP PLOK}HV FHQWR H QRYHQWD H GRLV PLO VHLVFHQWRV H
VHWHQWD H RLWR UHDLV H VHWHQWD H GRLV FHQWDYRV  $ FRPSRVLomR GHVWH YDORU HVWi
VHJUHJDGD HP  GXDV  HWDSDV 5  6HVVHQWD H RLWR PLOK}HV
TXDWURFHQWRV H WULQWD H QRYH PLOK}HV RLWRFHQWRV H VHVVHQWD H QRYHO PLO H WULQWD H
QRYHUHDLV VmRGLYLGHQGRVGR6HPHVWUHGHH5 9LQWHH
GRLVPLOK}HVVHWHFHQWRVHFLQTXHQWDHGRLVPLOK}HVRLWRFHQWRVHQRYHPLOHWULQWD
HWUrVFHQWDYRVVmRGLYLGHQGRVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHMXOKRDWpRXWXEURGH
6HQGR5 7ULQWD HTXDWURPLOK}HVVHLVFHQWRVHRLWHQWDHVHWHPLO
VHLVFHQWRVHVHWHUHDLVHYLQWHHTXDWURFHQWDYRV UHIHUHQWHD-XURV6REUHR&DSLWDO
3UySULR -6&3  H R YDORU GH 5  &LQTXHQWD H VHLV PLOK}HV
TXLQKHQWRVHFLQFRPLOHVHWHQWDHXPUHDLVHTXDUHQWDHRLWRFHQWDYRV UHIHUHQWHDR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGH)RUDPGLVWULEXtGRV HPGLYLGHQGRVQRYDORUGH
5 2Q]HPLOK}HVWUH]HQWRVHWULQWDHVHWHPLORLWRFHQWRVHQRYHQWD
HQRYHUHDLVHYLQWHHQRYHFHQWDYRV UHIHUHQWHVDRVPHVHVGHQRYHPEURHGH]HPEUR

-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
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GHHVWHVYDORUHVQmRFRQVWDPQDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGH)LFD
FRQVWLWXtGD 5HVHUYD /HJDO QR YDORU GH 5  1RYH PLOK}HV
TXDWURFHQWRVHVHVVHQWDHQRYHPLOHVHLVFHQWRVHFLQTXHQWDUHDLV QRVWHUPRVDUWLJR
GD/HL

3RUILPUHVWRXFRQVLJQDGRTXHRMRUQDOGHJUDQGHFLUFXODomRHPTXHD&RPSDQKLDUHDOL]D
VXDVSXEOLFDo}HVOHJDLVpR 9DORU(FRQ{PLFR


(1&(55$0(172 1DGD PDLV KDYHQGR D VHU WUDWDGR H LQH[LVWLQGR TXDOTXHU
RXWUDPDQLIHVWDomRIRLHQFHUUDGDDSUHVHQWHDVVHPEOHLDGDTXDOVHODYURXDSUHVHQWHDWD
TXHIRLOLGDHDSURYDGDSRUWRGRV


$66,1$785$6 0HVD 3UHVLGHQWH-RUJH/XL]6DYLGH)UHLWDV6HFUHWiULD-DQH
6DYLGH)UHLWDV$FLRQLVWDV -RUJH/XL]6DYLGH)UHLWDV-DQH6DYLGH)UHLWDV-DGQD6DYL
GH)UHLWDV-DQHWH6DYLGH)UHLWDV 3HGUR+RUQGH)UHLWDV-RDQQD+RUQGH)UHLWDV$QW{QLR
GH )UHLWDV $LTXHO (GXDUGR GH )UHLWDV 7HL[HLUD 0DULD $XJXVWD GH )UHLWDV )UDQFDODFFL
$QWRQLDGH)UHLWDV7RQLQ$OWDLUÆQJHOR6LOYHVWUL5DIDHO%RHLQJ 'DKXD(XURSH%9

6mR-RVp GH QRYHPEURGH
$WHVWRTXHDSUHVHQWHpFySLDILHOGDDWDRULJLQDOODYUDGDHPOLYURSUySULR


0HVD


-RUJH/XL]6DYLGH)UHLWDV
3UHVLGHQWH

-DQH6DYLGH)UHLWDV
6HFUHWiULD
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ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ;͞EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͟Ğ͞ϯ͕͟ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿ͕ƐƵũĞŝƚĂŵͲƐĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞƵƐ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Ğ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ
&ŝƐĐĂů͕ ƋƵĂŶĚŽ ŝŶƐƚĂůĂĚŽ͕ ăƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ EŽǀŽ DĞƌĐĂĚŽ ĚĂ ϯ
;͞ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͟Ϳ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽʹŵĐĂƐŽĚĞĐŽŶĨůŝƚŽĞŶƚƌĞĂƐƌĞŐƌĂƐĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĞĂƐƌĞŐƌĂƐ
ĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͕ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĆŽĂĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽ
DĞƌĐĂĚŽ͘

ƌƚŝŐŽϮǑͲŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵƐĞĚĞĞĨŽƌŽŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽ:ŽƐĠ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĂŶƚĂĂƚĂƌŝŶĂ͕ŶĂ
ZŽĚŽǀŝĂZϭϬϭ͕<ŵϮϭϬ͕ƌĞĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͕Wϴϴ͘ϭϬϰͲϴϬϬ͕ƉŽĚĞŶĚŽĂďƌŝƌ͕ŵĂŶƚĞƌ͕ŵƵĚĂƌĞĨĞĐŚĂƌ
ĨŝůŝĂŝƐ͕ĂŐġŶĐŝĂƐ͕ĚĞƉſƐŝƚŽƐ͕ƐƵĐƵƌƐĂŝƐ͕ĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌůŽĐĂůŝĚĂĚĞĚŽƉĂşƐ
ŽƵĚŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͘

ƌƚŝŐŽϯǑͲŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͗

;ŝͿ /ŶĚƷƐƚƌŝĂ͕ ŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽ͕ ĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĂƚĂĐĂĚŝƐƚĂ Ğ
ǀĂƌĞũŝƐƚĂ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƉſƐͲǀĞŶĚĂĚĞ͗
Ă͘ ĂƉĂƌĞůŚŽƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐƐƵĂƐƉĂƌƚĞƐĞƉĞĕĂƐ͖
ď͘ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ Ğ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽ ǀŝƐƵĂů ĞͬŽƵ ĂĐƷƐƚŝĐĂ͕ ƐĞŶƐŽƌĞƐ
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͕ƉƌĞƐĞŶĕĂ͕ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ĂƉĂƌĞůŚŽƐƉĂƌĂƉƌŽƚĞĕĆŽĐŽŶƚƌĂƌŽƵďŽŽƵ
ŝŶĐġŶĚŝŽ͕ƐƵĂƐƉĂƌƚĞƐĞƉĞĕĂƐ͖
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Đ͘

;ŝŝͿ
;ŝŝŝͿ
;ŝǀͿ
;ǀͿ
;ǀŝͿ
;ǀŝŝͿ
;ǀŝŝŝͿ
;ŝǆͿ
;ǆͿ

;ǆŝͿ

ĂƉĂƌĞůŚŽƐ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ĂĐĞƐƐŽ͕ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĕĆŽ
ĞůĠƚƌŝĐĂ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͕ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ͕ĨŽŶƚĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ďĂƚĞƌŝĂƐ͕ŶŽďƌĞĂŬƐ͕
ƐƵĂƐƉĂƌƚĞƐĞƉĞĕĂƐ͖
Ě͘ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ƉĂƌĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ƐŽůĂƌ͕ ƉůĂĐĂƐ ŐĞƌĂĚŽƌĂƐ͕ ŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͕
ŵĞĚŝĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͕ ƐƵĂƐ ƉĂƌƚĞƐ Ğ ƉĞĕĂƐ͖ ĞͿ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐĆŽ
ĂŶƚĞŶĂƐ͕ĐŽŶǀĞƌƐŽƌĞƐĚĞƐŝŶĂůĚĞƚǀ͕ĐĂďŽƐ͕ƐƵĂƐƉĂƌƚĞƐĞƉĞĕĂƐ͖
Ğ͘ ĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐ͕ĨŝďƌĂſƚŝĐĂ͕ƐƵĂƐƉĂƌƚĞƐĞƉĞĕĂƐ͖
Ĩ͘
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ Ğ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͕ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ Ğ
ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ͕ƐƵĂƐƉĂƌƚĞƐĞƉĞĕĂƐ͖
Ő͘ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞĚĞ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ĐĂďŽƐ͕ ĐŽƌĚƁĞƐ͕ ĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ͕ ĐĂŝǆĂƐ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ƚĞƌŵŝŶĂĕƁĞƐ͕ĞŵĞŶĚĂƐ͕ƉĞƌĨŝƐ͕ĐĂůŚĂƐ͕ĂĚĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͕ƐƵĂƐƉĂƌƚĞƐĞ
ƉĞĕĂƐ͖
>ŝĐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞĐĞƐƐĆŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͖
WƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͕ ĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ŚŽƐƉĞĚĂŐĞŵ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͕ ƚĞǆƚŽƐ͕ ŝŵĂŐĞŶƐ͕ ǀşĚĞŽ͕
ƉĄŐŝŶĂƐĞůĞƚƌƀŶŝĐĂƐ͕ĂƉůŝĐĂƚŝǀŽƐĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͖
^ƵƉŽƌƚĞƚĠĐŶŝĐŽĞŵŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĞďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐ͖
/ŶƐƚĂůĂĕĆŽ Ğ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ͕ ĞůĞƚƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ Ğ
ĞůĞƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͖
ƐƐŝƐƚġŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂ͖
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ;ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂůͿ͖
ŶƐŝŶŽĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů͖
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ Ğŵ ŽƵƚƌĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ ĐŝǀŝƐ ŽƵ ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ ĐŽŵŽ ƐſĐŝĂ͕ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕
ƋƵŽƚŝƐƚĂ͕ŶŽƉĂşƐŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĐŽŵƉƌĂŶĚŽĞǀĞŶĚĞŶĚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ͖
ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞďĂŶĐĄƌŝŽŶŽƉĂşƐƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞŵŶŽŵĞĚĞŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ŝƌĐƵůĂƌ ĂĐĞŶ ŶŽ͘ Ϯ͘ϵϳϴͬϮϬϬϬ Ğ ZĞƐŽůƵĕƁĞƐ ĂĐĞŶ
Ϯ͘ϵϱϯͬϮϬϬϮĞϯ͘ϭϭϬͬϮϬϬϯ͕ĂůƚĞƌĂĚĂƉĞůĂZĞƐŽůƵĕĆŽĂĐĞŶϯ͘ϭϱϲͬϮϬϬϯ͖
ůƵŐƵĞůĚĞďĞŶƐĞŝŵſǀĞŝƐƉƌſƉƌŝŽƐ͘


ƌƚŝŐŽϰǑͲKƉƌĂǌŽĚĞĚƵƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘

W1dh>K//
ͲKW/d>^K/>Ͳ

ƌƚŝŐŽϱǑͲKĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠĚĞZΨϯϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂŵŝůŚƁĞƐ
ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ͕ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ Ğ ĚŝǀŝĚŝĚŽ Ğŵ Ϯϴ͘ϭϲϭ͘ϭϭϭ ;ǀŝŶƚĞ Ğ ŽŝƚŽ ŵŝůŚƁĞƐ ĐĞŶƚŽ Ğ
ƐĞƐƐĞŶƚĂĞƵŵĂŵŝůĐĞŶƚŽĞŽŶǌĞͿĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ƚŽĚĂƐŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ͕ĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐĞƐĞŵǀĂůŽƌ
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ŶŽŵŝŶĂů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹǀĞĚĂĚĂĂĞŵŝƐƐĆŽƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐŽƵƉĂƌƚĞƐ
ďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝĂƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽʹĂĚĂĂĕĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂĐŽŶĨĞƌŝƌĄĂŽƐĞƵƚŝƚƵůĂƌŽĚŝƌĞŝƚŽĂϭ;ƵŵͿǀŽƚŽ
ŶĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽʹdŽĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐ͕ŵĂŶƚŝĚĂƐĞŵĐŽŶƚĂĚĞ
ĚĞƉſƐŝƚŽ͕ Ğŵ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ ƉĞůĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
ĚĞƐŝŐŶĂĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞŵŶŽŵĞĚĞƐĞƵƐƚŝƚƵůĂƌĞƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĐŽďƌĂĚŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ŽĐƵƐƚŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽƌƚ͘ϯϱ͕ΑϯǑ͕ĚĂ>ĞŝŶΣϲ͘ϰϬϰ͕ĚĞϭϱĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϳϲ;͞>ĞŝĚĂƐ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͟Ϳ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞ ŽƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĨŝǆĂĚŽƐ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ǀŝŐĞŶƚĞ͘

ƌƚŝŐŽ ϲǑ Ͳ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞƐƚĄ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ Ă ĂƵŵĞŶƚĂƌ ƐĞƵ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĂƚĠ Ž ůŝŵŝƚĞ ĚĞ
ZΨϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ĚŽŝƐ ďŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƌĞĨŽƌŵĂĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹEĂŚŝƉſƚĞƐĞƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽ͕ĐŽŵƉĞƚŝƌĄĂŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĨŝǆĂƌŽƉƌĞĕŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽĞŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂĕƁĞƐĂƐĞƌĞŵŝƚŝĚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽ
ŽƉƌĂǌŽĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽʹĞŶƚƌŽĚŽůŝŵŝƚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ƉŽĚĞƌĄ͕ ĂŝŶĚĂ͗ ;ŝͿĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ ĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞďƀŶƵƐĚĞ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͖ ;ŝŝͿ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ
ƉůĂŶŽ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƉĞůĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ŽƵƚŽƌŐĂƌ ŽƉĕĆŽ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ĂĕƁĞƐ Ă
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Ğ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŽƵ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƐŽď ƐĞƵ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ ŽƵ Ă
ƉĞƐƐŽĂƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ ƋƵĞ ůŚĞƐ ƉƌĞƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ƐĞŵ ƋƵĞ ŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƚĞŶŚĂŵ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ
ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂŽƵƚŽƌŐĂŽƵƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞƐƚĂƐĂĕƁĞƐ͖;ŝŝŝͿĂƉƌŽǀĂƌĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐŽƵƌĞƐĞƌǀĂƐ͕ĐŽŵŽƵƐĞŵďŽŶŝĨŝĐĂĕĆŽĞŵĂĕƁĞƐ͖Ğ;ŝǀͿ
ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐ͘

ƌƚŝŐŽϳǑͲĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐ͕ĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐŽƵďƀŶƵƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ
ĐƵũĂĐŽůŽĐĂĕĆŽƐĞũĂĨĞŝƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞǀĞŶĚĂĞŵďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂŽƵƉĞƌŵƵƚĂƉŽƌ
ĂĕƁĞƐ Ğŵ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽƐ ĂƌƚƐ͘ Ϯϱϳ Ă Ϯϲϯ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞůĞŝĞƐƉĞĐŝĂůƐŽďƌĞŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐĨŝƐĐĂŝƐ͕ƉŽĚĞƌĄƐĞ
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ĚĂƌƐĞŵƋƵĞĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƐĞũĂĐŽŶĐĞĚŝĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽŽƵĐŽŵƌĞĚƵĕĆŽ
ĚŽƉƌĂǌŽŵşŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŵůĞŝƉĂƌĂŽƐĞƵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘

ƌƚŝŐŽϴǑͲŵŽƌĂĚŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂŶĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐƵďƐĐƌŝƚŽŝŵƉŽƌƚĂƌĄĂĐŽďƌĂŶĕĂĚĞ
ũƵƌŽƐ ĚĞ ϭй ;Ƶŵ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĂŽ ŵġƐ͕ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽ /'WͲD͕ ŶĂ ŵĞŶŽƌ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞůĞŐĂůŵĞŶƚĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĞŵƵůƚĂĚĞϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽ͕
ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐƐĂŶĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘

W1dh>K///
Ͳ^^^D>/^'Z/^Ͳ

ƌƚŝŐŽ ϵǑ Ͳ Ɛ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƌĞĂůŝǌĂƌͲƐĞͲĆŽ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽƐ ϰ
;ƋƵĂƚƌŽͿƉƌŝŵĞŝƌŽƐŵĞƐĞƐĂƉſƐŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƚ͘ϭϯϮĚĂ>Ğŝ
ĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐĞ͕ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞůĞǆŝŐŝƌĞŵ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĠĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĂƌĂĚĞĐŝĚŝƌƐŽďƌĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐ
ƌĞůĂƚŝǀŽƐăŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽƉĂƌĂƚŽŵĂƌĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐƋƵĞũƵůŐĂƌĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐăĚĞĨĞƐĂ
ĚĞƐĞƵƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ ʹ  ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů KƌĚŝŶĄƌŝĂ Ğ Ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ
ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĐƵŵƵůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐ Ğ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ŶŽ ŵĞƐŵŽ ůŽĐĂů͕ ĚĂƚĂ Ğ ŚŽƌĂ͕ Ğ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĚĂƐĞŵĂƚĂƷŶŝĐĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ dĞƌĐĞŝƌŽ ʹ KƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ ă ŵĂƚĠƌŝĂ Ă ƐĞƌ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂ ŶĂƐ
ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĐŽůŽĐĂĚŽƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ĚŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ŶĂ ƐĞĚĞ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĂ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ĂŶƷŶĐŝŽ ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐ ĂƐ
ŚŝƉſƚĞƐĞƐĞŵƋƵĞĂůĞŝŽƵĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞĞǆŝŐŝƌĞŵƐƵĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽĞŵƉƌĂǌŽ
ŵĂŝŽƌ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ YƵĂƌƚŽ ʹ  ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƐĞƌĄ ƉƌĞƐŝĚŝĚĂ ƉĞůŽ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŽƵ ƉŽƌ ƋƵĞŵ ĞƐƚĞ ŝŶĚŝĐĂƌ͘ EĂ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚŽ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ Ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƐĞƌĄ ƉƌĞƐŝĚŝĚĂ ƉĞůŽ sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽƵƉŽƌƋƵĞŵŽsŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƌ͘KƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ĞƐĐŽůŚĞƌĄƵŵĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐƉĂƌĂƐĞĐƌĞƚĂƌŝĄͲůŽ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵ
ŶĆŽ͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽʹWĂƌĂƚŽŵĂƌƉĂƌƚĞĞǀŽƚĂƌŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂĚĞǀĞƉƌŽǀĂƌ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ ŽƌŝŐŝŶĂů ŽƵ ĐſƉŝĂ ĞŶǀŝĂĚĂ ƉŽƌ ĞͲŵĂŝů ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ Ă ƐƵĂ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĐŽŵŽ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ͕ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ϰϴ ;ƋƵĂƌĞŶƚĂ Ğ ŽŝƚŽͿ
ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ;ĂͿ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞ Ğ ;ďͿ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ĞǆƉĞĚŝĚŽ ƉĞůĂ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĞƉŽƐŝƚĄƌŝĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ăƐ ƐƵĂƐ
ĂĕƁĞƐ͘ KƐ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ Ğǆŝďŝƌ ĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐ ĂƚĠ Ž
ŵĞƐŵŽ ŵŽŵĞŶƚŽ Ğ ƉĞůŽ ŵĞƐŵŽ ŵĞŝŽ ƌĞĨĞƌŝĚŽ ŶĞƐƚĞ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ͘ KƐ ŽƌŝŐŝŶĂŝƐ ĚŽƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ŶĞƐƚĞ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ͕ ŽƵ ƐƵĂƐ ĐſƉŝĂƐ͕ ĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂ Ă ĂƵƚĞŶƚŝĐĂĕĆŽ Ğ Ž
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĨŝƌŵĂ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĞǆŝďŝĚŽƐăŽŵƉĂŶŚŝĂĂƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂĂďĞƌƚƵƌĂ
ĚŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞǆƚŽ ʹ ^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĂĐŝŵĂ͕ Ž ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ƋƵĞ ĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌ ă
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŵƵŶŝĚŽĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽ͕ĂƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĂ ĂďĞƌƚƵƌĂ ĚŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ Ğŵ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕ ƉŽĚĞƌĄ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ Ğ ǀŽƚĂƌ͕ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂ
ĚĞŝǆĂĚŽĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĄͲůŽƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ͘

ƌƚŝŐŽ ϭϬ Ͳ Ɛ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ ƐŽŵĞŶƚĞ ƐĞƌĆŽ ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐ Ğŵ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ ĐŽŵ Ă
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕Ϯϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ǀŽƚĂŶƚĞ͕ƐĂůǀŽƋƵĂŶĚŽĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐĞǆŝŐŝƌƋƵſƌƵŵŵĂŝƐĞůĞǀĂĚŽ͕Ğ͕ĞŵƐĞŐƵŶĚĂ
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵƋƵĂůƋƵĞƌŶƷŵĞƌŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞĂĕƁĞƐĐŽŵĚŝƌĞŝƚŽĂǀŽƚŽ͘

ƌƚŝŐŽϭϭͲdŽĚĂƐĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐƐĞƌĆŽĚĞůŝďĞƌĂĚĂƐƉŽƌŵĂŝŽƌŝĂĚĞǀŽƚŽƐĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕
ŶĆŽƐĞŶĚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƐŽƐǀŽƚŽƐĞŵďƌĂŶĐŽ͕ĞǆĐĞƚŽĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐƐƵũĞŝƚĂƐĂƋƵſƌƵŵƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽŽƵ
ĞƐƉĞĐŝĂů͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů ĞͬŽƵ ƉŽƌ ĨŽƌĕĂ ĚĞ ůĞŝ͕ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ĞͬŽƵ ĚŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ WƌŝŵĞŝƌŽ ʹ Ɛ ĂƚĂƐ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƐĞƌĆŽ ůĂǀƌĂĚĂƐ͕ ƐĂůǀŽ
ĚĞĐŝƐĆŽĞŵĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽĚŽƐĨĂƚŽƐ
ŽĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĚŝƐƐŝĚġŶĐŝĂƐ Ğ ƉƌŽƚĞƐƚŽƐ͕ ĐŽŶƚĞŶĚŽ Ă ƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ
ƚŽŵĂĚĂƐĞƐĞƌĆŽƉƵďůŝĐĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐΑϭǑ͕ΑϮǑĞΑϯǑĚŽƌƚ͘ϭϯϬĚĂ
>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ ʹ  ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƐŽŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞƌĄ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ
ĂƐƐƵŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĂ ŽƌĚĞŵ ĚŽ ĚŝĂ͕ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĚŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ĞĚŝƚĂů ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕
ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐĂƐĞǆĐĞĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘
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ƌƚŝŐŽ ϭϮ Ͳ ^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ Ğŵ ůĞŝ͕ ĐŽŵƉĞƚĞ ƉƌŝǀĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ă
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͗

;ŝͿ ƚŽŵĂƌĂƐĐŽŶƚĂƐĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ĞǆĂŵŝŶĂƌ͕ĚŝƐĐƵƚŝƌĞǀŽƚĂƌĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂŶƵĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ŝŝͿ ĚĞůŝďĞƌĂƌ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉĞůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƐŽďƌĞ Ă
ĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞĂƐƵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͖
;ŝŝŝͿ ĞůĞŐĞƌĞĚĞƐƚŝƚƵŝƌŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕
ŶĞƐƚĞƷůƚŝŵŽĐĂƐŽ͕ƐĞŝŶƐƚĂůĂĚŽ͖
;ŝǀͿ ĨŝǆĂƌ Ă ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ŐůŽďĂů ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ĚĂ
ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ĂĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů͕ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĂĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽ
ƋƵĞĐĂďĞƌĄĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
ŐůŽďĂůĞŶƚƌĞŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖
;ǀͿ ĂƉƌŽǀĂƌ ŽƵ ĂůƚĞƌĂƌ ŽƐ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ŽƵ ĚĞ ŽƵƚŽƌŐĂ ĚĞ ŽƉĕĆŽ ĚĞ
ĐŽŵƉƌĂŽƵƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĂŽƐƐĞƵƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽ
ĂŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Ğ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƉĞůĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵĂƉĞƐƐŽĂƐŶĂƚƵƌĂŝƐƋƵĞůŚĞƐƉƌĞƐƚĞŵƐĞƌǀŝĕŽƐ͖
;ǀŝͿ ĂƚƌŝďƵŝƌ ďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐ Ğŵ ĂĕƁĞƐ Ğ ĚĞĐŝĚŝƌ ƐŽďƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽƐ Ğ
ĚĞƐĚŽďƌĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂĕƁĞƐ͖
;ǀŝŝͿ ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƐĂşĚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ƐŽďƌĞ
Ž ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂ͕ ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŵƵůĂĚĂƉĞůĂ ƉƌſƉƌŝĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ǀŝŝŝͿ ĞƐĐŽůŚĞƌĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽůĂƵĚŽĚĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂ͖
;ŝǆͿ ĚŝƐƉĞŶƐĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐƉĂƌĂƐĂşĚĂĚŽEŽǀŽ
DĞƌĐĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͖Ğ
;ǆͿ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĂƚĠƌŝĂ ƋƵĞ ůŚĞ ƐĞũĂ ĂƚƌŝďƵşĚĂ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

ƌƚŝŐŽϭϯͲKĂĐŝŽŶŝƐƚĂƋƵĞ͕ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŽƵƉŽƌŵĞŝŽĚĞƐĞƵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ͕ǀŝŽůĂƌŽƵĐĂƵƐĂƌ
ǀŝŽůĂĕĆŽ͕ ĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĂ ůĞŝ͕ ŶĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ŽƵ ŶĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͕ ƉŽĚĞƌĄ ƚĞƌ
ƐƵƐƉĞŶƐŽƐƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽĚĞǀŽƚŽƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƚ͘ϭϮϬĚĂ>Ğŝ
ĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹKƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĚŽ
ĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ƉŽĚĞƌĆŽĐŽŶǀŽĐĂƌĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂŶĞƐƚĞƌƚŝŐŽ͕ƋƵĂŶĚŽŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĆŽĂƚĞŶĚĞƌ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϴ;ŽŝƚŽͿĚŝĂƐ͕ĂƉĞĚŝĚŽĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ
ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵ͕ ĐŽŵ Ă ŝŶĚŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ĚĞƐĐƵŵƉƌŝĚĂ Ğ Ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽʹĂďĞƌĄăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚŽ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂŽƵŐƌƵƉŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚĂŵďĠŵĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ŽĂůĐĂŶĐĞĞŽ
ƉƌĂǌŽĚĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽ͕ƐĞŶĚŽǀĞĚĂĚĂĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽƌƚŝŐŽ
ϭϬϵĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽʹƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĐĞƐƐĂƌĄůŽŐŽƋƵĞĐƵŵƉƌŝĚĂĂŽďƌŝŐĂĕĆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽͲKĂĐŝŽŶŝƐƚĂŽƵŐƌƵƉŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽWĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽ
ĂĐŝŵĂ ĞƐƚĂƌĄ ŝŵƉĞĚŝĚŽ ĚĞ ƉƌŽĨĞƌŝƌ ǀŽƚŽƐ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ƋƵĞ ǀĞƌƐĂƌ ƐŽďƌĞ Ă
ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐ͘

W1dh>K///
ͲD/E/^dZKͲ

^ĞĕĆŽ/
EŽƌŵĂƐ'ĞƌĂŝƐ

ƌƚŝŐŽϭϰͲŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĄĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƉŽƌƵŵŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƵŵĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕
ŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŝĞĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹKƐĐĂƌŐŽƐĚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĞŝƌĞƚŽƌ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽƵƉƌŝŶĐŝƉĂůĞǆĞĐƵƚŝǀŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐƵŵƵůĂĚŽƐƉĞůĂŵĞƐŵĂ
ƉĞƐƐŽĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽʹKĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϭϰŶĆŽƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶĂ
ŚŝƉſƚĞƐĞĚĞǀĂĐąŶĐŝĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂĐƵŵƵůĂĕĆŽĚĞĐĂƌŐŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ
ĂĐŝŵĂƐĞũĂĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĚŝǀƵůŐĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞůĞĐĞƐƐĞŶŽƉƌĂǌŽ
ĚĞĂƚĠƵŵĂŶŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ dĞƌĐĞŝƌŽ ʹ KƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ƐĞƌĆŽ
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ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐ Ğŵ ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĐĂƌŐŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚĞ ƚĞƌŵŽ ĚĞ ƉŽƐƐĞ ŶŽ ůŝǀƌŽ
ƉƌſƉƌŝŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƚĞƌŵŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂŽ
ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ůĞŐĂŝƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ Ğ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽ Ğŵ ƐĞƵƐ ĐĂƌŐŽƐ ĂƚĠ Ă
ŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂĚŽƐŶŽǀŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞůĞŝƚŽƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽʹKƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞƌĆŽĂĚĞƌŝƌăƐWŽůşƚŝĐĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽdĞƌŵŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ YƵŝŶƚŽ ʹ KƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌĚĞƐƚŝƚƵşĚŽƐ ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽ Ğŵ ƐĞƵƐ ĐĂƌŐŽƐ ĂƚĠ Ă ƉŽƐƐĞ ĚĞ ƐĞƵƐ ƐƵďƐƚŝƚƵƚŽƐ͕ ƐĂůǀŽ ƐĞ ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ
ĚĞůŝďĞƌĂĚŽƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŽƵƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͘
ĂƐŽ Ž ƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ ǀĞŶŚĂ Ă ƐĞƌ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽ͕ ĞƐƚĞ ĐŽŵƉůĞƚĂƌĄ Ž ŵĂŶĚĂƚŽ ĚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
ƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞǆƚŽʹKƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƉŽĚĞƌĆŽĨĂǌĞƌ
ũƵƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐůƵĐƌŽƐŶŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƋƵĂŝƐĨŽƌĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞůŽƌƚ͘ϮϬϮĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐĞ
ŶŽƌƚŝŐŽϮϲĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĠƚŝŵŽ Ͳ K ƚĞƌŵŽ ĚĞ ƉŽƐƐĞ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž WĂƌĄŐƌĂĨŽ dĞƌĐĞŝƌŽ ĂĐŝŵĂ ĚĞǀĞƌĄ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ƐƵũĞŝĕĆŽ ĚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĞůĞŝƚŽ ă ĐůĄƵƐƵůĂ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐſƌŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽƌƚŝŐŽϯϱĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘

^ĞĕĆŽ//
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ

ƌƚŝŐŽϭϱͲKŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϯ;ƚƌġƐͿĞ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕
ϭϬ;ĚĞǌͿŵĞŵďƌŽƐĞĨĞƚŝǀŽƐĞĂƚĠϭϬ;ĚĞǌͿƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ƚŽĚŽƐĞůĞŝƚŽƐĞĚĞƐƚŝƚƵşǀĞŝƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂů͕ĐŽŵŵĂŶĚĂƚŽƵŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞϭĂŶŽ͕ƉĞƌŵŝƚŝĚĂĂƌĞĞůĞŝĕĆŽ͕ĐĂďĞŶĚŽăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞ
ĞůĞŐĞƌ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞƐŝŐŶĂƌ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚĞƐƐĞ ſƌŐĆŽ͕
ĂƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌĆŽ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽϮ;ĚŽŝƐͿŽƵ
ϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ŽƋƵĞĨŽƌŵĂŝŽƌ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
Ă ĚĞĨŝŶŝĕĆŽ ĚĞ ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ EŽǀŽ DĞƌĐĂĚŽ͕






161











ĚĞǀĞŶĚŽĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŵŽŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƐĞƌĚĞůŝďĞƌĂĚĂŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞŽƐĞůĞŐĞƌ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽʹdĂŵďĠŵƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŽĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽĞůĞŝƚŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐĨĂĐƵůĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƌƚ͘ϭϰϭ͕ΑΑϰǑĞϱǑĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ dĞƌĐĞŝƌŽ ʹ YƵĂŶĚŽ͕ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚŽ ĐĄůĐƵůŽ ĚŽ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ƌĞĨĞƌŝĚŽ ŶŽ
WĂƌĄŐƌĂĨŽ WƌŝŵĞŝƌŽ ĂĐŝŵĂ͕ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ŐĞƌĂƌ Ƶŵ ŶƷŵĞƌŽ ĨƌĂĐŝŽŶĄƌŝŽ ĚĞ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͕
ƉƌŽĐĞĚĞƌͲƐĞͲĄĂŽĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽŶƷŵĞƌŽŝŶƚĞŝƌŽŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ YƵĂƌƚŽ Ͳ K ƉƌĂǌŽ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƐĞ
ĞƐƚĞŶĚĞƌĄĂƚĠĂŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂĚŽƐŶŽǀŽƐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĞůĞŝƚŽƐ͘

ƌƚŝŐŽ ϭϲ Ͳ KƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƐĞƌĆŽ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽƐ Ğŵ ƐƵĂƐ ĨĂůƚĂƐ͕
ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽŽƵǀĂĐąŶĐŝĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƚĞƌŵŽƐĞƐƚŝƉƵůĂĚŽƐŶŽƐƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽϭϲ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹEŽĐĂƐŽĚĞĂƵƐġŶĐŝĂŽƵŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƐƵĂƐ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ƐĞƌĆŽ ĞǆĞƌĐŝĚĂƐ ƉĞůŽ sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŽƵ͕ ŶĂ ĨĂůƚĂ ĚĞƐƚĞ͕
ƉĞůŽĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƋƵĞŽƐƵďƐƚŝƚƵĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ ʹ KƐ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ ĞĨĞƚŝǀŽƐ ƐĞƌĆŽ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽƐ͕ Ğŵ ƐƵĂƐ ĨĂůƚĂƐ͕
ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ ŽƵ ǀĂĐąŶĐŝĂ ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂ͕ ƉĞůŽ ŵĞŵďƌŽ ƐƵƉůĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ƉĞůŽ ŵĞƐŵŽ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƋƵĞĞůĞŐĞƵŽŵĞŵďƌŽĞĨĞƚŝǀŽŝŵƉĞĚŝĚŽ͕ĂƵƐĞŶƚĞŽƵǀĂĐĂŶƚĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽͲŵĐĂƐŽĚĞǀĂĐąŶĐŝĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚŽĐĂƌŐŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĞŵďƌŽĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƉŽƌ ƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ ŵŽƌƚĞ͕ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽ ŵŽƚŝǀŽ͕ Ă ƐƵĂ
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ƐĞƌĄ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů Ă ƐĞƌ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ϵϬ ;ŶŽǀĞŶƚĂͿ ĚŝĂƐ ĐŽŶƚĂĚŽƐ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ŝŶĚŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ŶŽǀŽ
ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͕ƐĞŶĚŽĐĞƌƚŽƋƵĞ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ŽŵĞŵďƌŽƐƵƉůĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƉĞůŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂƋƵĞ
ĞůĞŐĞƵŽŵĞŵďƌŽĞĨĞƚŝǀŽǀĂĐĂŶƚĞĚĞǀĞƌĄĂƐƐƵŵŝƌŽĐĂƌŐŽ ǀĂŐŽ͕ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂƚĠĂ
ĚĂƚĂĚĂƉŽƐƐĞĚŽŵĞŵďƌŽƐƵďƐƚŝƚƵƚŽĂƐĞƌĞůĞŝƚŽƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘

ƌƚŝŐŽϭϳͲƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂĐĂĚĂ
ďŝŵĞƐƚƌĞ͕ƉŽĚĞŶĚŽ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƐĞŵƉƌĞƋƵĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ WƌŝŵĞŝƌŽ ʹ Ɛ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐ ƉĞůŽ
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WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƉĞůŽsŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
Ϯ;ĚŽŝƐͿŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ƉŽƌĞͲŵĂŝů͕ĐŽŵƉĞůŽŵĞŶŽƐ
ϯĚŝĂƐĚĞĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ͘ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƌĞƵŶŝĆŽĚĞǀĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂĂŐĞŶĚĂĂƐĞƌƚƌĂƚĂĚĂ
Ğ ĚĞĐŝĚŝĚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƐĞƌ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂ ĚĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů ƋƵĞ ĞŵďĂƐĞ ĚĞ
ŵĂŶĞŝƌĂĐŽŵƉůĞƚĂƚĂůĂŐĞŶĚĂĞƉĞƌŵŝƚĂƋƵĞŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ƉŽƐƐĂŵĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĂƐĞƌĞŵĚŝƐĐƵƚŝĚĂƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ ʹ Ɛ ƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽ ŽŶƐĞůŚŽĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƐĞƌĆŽ ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐ ĐŽŵ Ă
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĞĂƐƐƵĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉƌŽƉŽƐƚĂƐ
Ă ƐĞƌĞŵ ƐƵďŵĞƚŝĚĂƐ ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ƐĞƌĆŽ ĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůĂ ŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽʹƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĆŽƉƌĞƐŝĚŝĚĂƐƉĞůŽƐĞƵ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŽƵ sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ Ğ ŶĂ ƐƵĂ ĂƵƐġŶĐŝĂ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŽƐ
ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͕ ĞƐĐŽůŚŝĚŽ ƉŽƌ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ǀŽƚŽƐ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ŵĞŵďƌŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘ K
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂŵĞƐĂĞƐĐŽůŚĞƌĄŽƐĞƵƐĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĞŶƚƌĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽYƵĂƌƚŽʹ^ĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞăƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ŽĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƋƵĞ͗

;ŝͿ

ŶŽŵĞĂƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ ĐŽŵŽ ƐĞƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ǀŽƚĂƌ Ğŵ ƚĂů
ƌĞƵŶŝĆŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŶŽŵĞĂĕĆŽƐĞũĂƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĞĞŶƚƌĞŐƵĞĂŽ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƵĂŽƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂƌĞƵŶŝĆŽĂŶƚĞƐĚĂƐƵĂ
ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͖
;ŝŝͿ ĞŶǀŝĂƌƐĞƵǀŽƚŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂŽƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂƌĞƵŶŝĆŽĂŶƚĞƐĚĂƐƵĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͕ǀŝĂĨĂǆ͕
ĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ;ĞͲŵĂŝůͿ͕ĐĂƌƚĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŽƵĐĂƌƚĂĞŶƚƌĞŐƵĞĞŵŵĆŽƐ͖ŽƵ
;ŝŝŝͿ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞǀşĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ
ŽƵĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƚĞůĞĨƀŶŝĐĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞǀĂůŝĚĞŽƐĞƵǀŽƚŽĨĞŝƚŽĞŵǀşĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂŽƵ
ĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƚĞůĞĨƀŶŝĐĂƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽǀŝĂĨĂǆ͕ĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ;ĞͲŵĂŝůͿ͕ĐĂƌƚĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ
ŽƵ ĐĂƌƚĂ ĞŶƚƌĞŐƵĞ Ğŵ ŵĆŽƐ ĂŽ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĂ ƌĞƵŶŝĆŽ ĂŶƚĞƐ ĚŽ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͕
ůĂǀƌĂƚƵƌĂ Ğ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ĂƚĂ͕ Ğ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƉŽƐƐĂŵ ƐĞƌ
ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ĐĂƐŽĞŵƋƵĞĂƌĞƵŶŝĆŽƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽůŽĐĂů
ŽŶĚĞĞƐƚŝǀĞƌŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂƌĞƵŶŝĆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽYƵŝŶƚŽʹ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲƐĞͲĄ
ƌĞŐƵůĂƌĂƌĞƵŶŝĆŽĂƋƵĞĐŽŵƉĂƌĞĕĂŵƚŽĚŽƐŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞǆƚŽ ʹ EĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĐĂĚĂ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƚĞƌĄĚŝƌĞŝƚŽĂƵŵǀŽƚŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĠƚŝŵŽ ʹ Ž ƚĠƌŵŝŶŽ ĚĂ ƌĞƵŶŝĆŽ͕ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ůĂǀƌĂĚĂ ĂƚĂ͕ Ă ƋƵĂů ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ
ĂƐƐŝŶĂĚĂ ƉŽƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ ĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ă ƌĞƵŶŝĆŽ͕ Ğ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƚĂŶŽ>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚĂƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘KƐ
ǀŽƚŽƐƉƌŽĨĞƌŝĚŽƐƉŽƌĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵƌĞŵŽƚĂŵĞŶƚĞĚĂƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƵƋƵĞƚĞŶŚĂŵƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƋƵĂƌƚŽ͕ĂůşŶĞĂ͞ŝŝŝ͟
ĚĞƐƚĞ ƌƚŝŐŽ͕ ĚĞǀĞƌĆŽ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐƚĂƌ ŶŽ >ŝǀƌŽ ĚĞ ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ƚĂƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽĂĐſƉŝĂĚĂĐĂƌƚĂ͕ĨĂĐͲƐşŵŝůĞŽƵŵĞŶƐĂŐĞŵĞůĞƚƌƀŶŝĐĂǀĂůŝĚĂŶĚŽŽ
ǀŽƚŽĞŶǀŝĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞǀşĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂŽƵĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƚĞůĞĨƀŶŝĐĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕
ĐŽŶƚĞŶĚŽŽǀŽƚŽĚŽĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͕ƐĞƌũƵŶƚĂĚĂĂŽ>ŝǀƌŽůŽŐŽĂƉſƐĂƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽĚĂĂƚĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽKŝƚĂǀŽʹĞǀĞƌĆŽƐĞƌƉƵďůŝĐĂĚĂƐĞĂƌƋƵŝǀĂĚĂƐŶŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽĐŽŵĠƌĐŝŽĂƐĂƚĂƐĚĞ
ƌĞƵŶŝĆŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƋƵĞ ĐŽŶƚŝǀĞƌĞŵ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ
ĚĞƐƚŝŶĂĚĂĂƉƌŽĚƵǌŝƌĞĨĞŝƚŽƐƉĞƌĂŶƚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘

ƌƚŝŐŽϭϴͲůĠŵĚĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƋƵĞůŚĞĐŽŶĨĞƌĞĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ĐŽŵƉĞƚĞĂŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗

;ŝͿ ĐŽŶǀŽĐĂƌĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ŝŝͿ ĞůĞŐĞƌĞĚĞƐƚŝƚƵŝƌŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞĨŝŶŝƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƌŐŽƐĂ
ƐĞƌĞŵ ƉƌĞĞŶĐŚŝĚŽƐ ŶĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ Ğ ĂƚƌŝďƵŝƌ ĂŽƐ ŝƌĞƚŽƌĞƐ ƐƵĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͕ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞůŝŵŝƚĞƐĚĞĂůĕĂĚĂŶĆŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ
^ŽĐŝĂů͖
;ŝŝŝͿ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğ ĨŝƐĐĂůŝǌĂƌ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚŽƐ ŝƌĞƚŽƌĞƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ĚĞ ƐƵĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Ğ ĞǆĂŵŝŶĂƌ ĂƐ ĐŽŶƚĂƐ ĚĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ Ž
ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ũƵůŐĂƌ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ƉĂƌĂ ƚĂŶƚŽ ĞǆĂŵŝŶĂƌ͕ Ă
ƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ŽƐůŝǀƌŽƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ĐĞƌƚŝĚƁĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ Ğ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĐĞůĞďƌĂĚŽƐ ŽƵ Ğŵ ǀŝĂ ĚĞ
ĐĞůĞďƌĂĕĆŽƉĞůĂƐŵĞƐŵĂƐ͖
;ŝǀͿ ĨŝǆĂƌĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽŐĞƌĂůĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͖
;ǀͿ ĂƉƌŽǀĂƌĞĂůƚĞƌĂƌŽƉůĂŶŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐŽƵŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĂŶƵĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͖
;ǀŝͿ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐŽŵŝƚġƐ ĚĞ ĂƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚŽ Ğ Ă ĞůĞŝĕĆŽ ĚĞ ƐĞƵƐ
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ŵĞŵďƌŽƐ͖
;ǀŝŝͿ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ Ă
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂůĨŝǆĂĚĂƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖
;ǀŝŝŝͿ ŝŶĚŝĐĂƌĞĚĞƐƚŝƚƵŝƌŽĂƵĚŝƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞͬŽƵĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͖
;ŝǆͿ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ ŽƵ ŝŶƚĞƌĐĂůĂƌĞƐ Ğ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͖
;ǆͿ ĂƉƌŽǀĂƌ͕ĂĚŝƚĂƌŽƵĞǆƚŝŶŐƵŝƌƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŽƉĕĆŽĚĞŽƵƚŽƌŐĂĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐ͕ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵƉůĂŶŽĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ
ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŽƵ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƐŽď ƐĞƵ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ ŽƵ Ă ƉĞƐƐŽĂƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ ƋƵĞ ůŚĞƐ
ƉƌĞƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽĚĞ ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ŶĂĨŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ
ŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ͖
;ǆŝͿ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌͲƐĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞĂĕƁĞƐĞͬŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͖ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ŽƵ ĚĞ
ďƀŶƵƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚŽůŝŵŝƚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͖
;ǆŝŝͿ ĂƉƌŽǀĂƌ Ă ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ ŶĆŽ ĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ Ğŵ ĂĕƁĞƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞ
ĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐ͕ĚĞŶƚƌŽĚŽůŝŵŝƚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͖
;ǆŝŝŝͿ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĞǆƉĞĚŝĚĂƐ ƉĞůĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ;ΗsDΗͿ͕
ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĂƌĂ ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ Ğŵ ƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕
ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽŽƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂůŝĞŶĂĕĆŽ͖
;ǆŝǀͿ ŽƉŝŶĂƌ ƐŽďƌĞ ĂƐ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ă ƐĞƌĞŵ ƐƵďŵĞƚŝĚĂƐ ă
ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖
;ǆǀͿ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶĂ WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ dƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĐŽŵ WĂƌƚĞƐ ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂƉƌŽǀĂƌĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽŽƵƌĞƐĐŝƐĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽƵƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ ƉĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ ĞǆĐĞƚŽ ;ĂͿ ĞŶƚƌĞ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶĂƐƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞũĂƚŝƚƵůĂƌ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵ
ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů;ďͿŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽ
ĐƵƌƐŽ ŶŽƌŵĂů ĚŽƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ;ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ͕ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽͬƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ůŝŵŝƚĞ ũĄ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ƌĞĞŵďŽůƐŽ ĚĞ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞ ǀŝĂŐĞŶƐ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐͬ ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƌĞŶŽǀĂĕĆŽ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐũĄĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ŽĐĂƐŝƁĞƐĞŵƋƵĞ
ŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽƵŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ǆǀŝͿ ĂƉƌŽǀĂƌŽƉĞƌĂĕƁĞƐƋƵĞĞŶǀŽůǀĂŵŽƵǀŝƐĂŵăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ͖
;ǆǀŝŝͿ ĂƉƌŽǀĂƌĂŽƵƚŽƌŐĂŽƵĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂƌĂŶƚŝĂƐ͕ƌĞĂŝƐŽƵĨŝĚĞũƵƐƐſƌŝĂƐ͕ĞͬŽƵ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƀŶƵƐƌĞĂŝƐŶŽƐĂƚŝǀŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞǆĐĞƚŽ;ĂͿŶŽĐĂƐŽĚĞŽƵƚŽƌŐĂ
ŽƵ Ă ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĨŝĂŶĕĂͿ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŽƵ ƉŽƌ ƐƵĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Ğŵ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ůŽĐĂĕĆŽ ĐĞůĞďƌĂĚŽƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŽƵ ƉĞůĂƐ
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ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĂĚŝƚŝǀŽƐĞͬŽƵƌĞŶŽǀĂĕƁĞƐ͖
ŽƵ;ďͿŐĂƌĂŶƚŝĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂŽƌĞŐƵůĂƌƉƌŽƐƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĞũĂŵƉĂƌƚĞ͕ŽĐĂƐŝƁĞƐĞŵƋƵĞĂ
ŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐŐĂƌĂŶƚŝĂƐƐĞƌĄĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ǆǀŝŝŝͿŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌͲƐĞĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐƋƵĞƚĞŶŚĂ
ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ĂƐ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƉĂƌĞĐĞƌ ƉƌĠǀŝŽ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽĂůĞƌƚĂŶĚŽƋƵĞĠĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐĂĚĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂĂĚĞĐŝƐĆŽĨŝŶĂů
ƐŽďƌĞĂĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐ͕ĚŝǀƵůŐĂĚŽĞŵĂƚĠ
ϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚŽĞĚŝƚĂůĚĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞ
ĂĕƁĞƐ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ĂďŽƌĚĂƌ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ ;ĂͿ Ă ĐŽŶǀĞŶŝġŶĐŝĂ Ğ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĂ ŽĨĞƌƚĂ
ƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐƋƵĂŶƚŽĂŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚŽĐŽŶũƵŶƚŽĚŽƐ
ƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉƌĞĕŽĞĂŽƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐŝŵƉĂĐƚŽƐƉĂƌĂĂůŝƋƵŝĚĞǌĚŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ĚĞ ƐƵĂ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ͖ ;ďͿ ŽƐ ƉůĂŶŽƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ ĚŝǀƵůŐĂĚŽƐ ƉĞůŽ
ŽĨĞƌƚĂŶƚĞĞŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ ;ĐͿĂ ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ă ĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂ
ŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͖
;ǆŝǆͿ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă ĂĚŵŝƐƐĆŽ ă ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƐŽďƌĞŽĨĞƌƚĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
ĚĞƐƵĂĞŵŝƐƐĆŽ͖
;ǆǆͿ ƉƌŽƉŽƌĞƐƵďŵĞƚĞƌăĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĂƐĂşĚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚŽEŽǀŽ
DĞƌĐĂĚŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ŽĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂ͖
;ǆǆŝͿ ĂƉƌŽǀĂƌĞͬŽƵĂůƚĞƌĂƌĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽůŝŵŝƚĞ
ŵĄǆŝŵŽĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ͖
;ǆǆŝŝͿ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ ǀĞŶĚĂ͕ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ŽƵ ŽŶĞƌĂĕĆŽ ĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽǀĂůŽƌĞŶǀŽůǀŝĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƌƚ͘ϮϱϲĚĂ>ĞŝĚĂƐ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͖
;ǆǆŝŝŝͿĂƉƌŽǀĂƌ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğŵ ǀĂůŽƌ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ZΨ ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ǀŝŶƚĞ
ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ ŶƵŵ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ϭϮ ;ĚŽǌĞͿ ŵĞƐĞƐ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽƐ
ŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĂŶƵĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ǆǆŝǀͿĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵǀĞŶĚĂĚĞĂƚŝǀŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵǀĂůŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂZΨϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ĚĞǌŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĂŶƵĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞǆĐĞƚŽ
ƉŽƌĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵǀĞŶĚĂĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŽŶŽŝƚĞŵ
ǆǆŝŝĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚŝŐŽ͖
;ǆǆǀͿ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐŽŶĨŝƐƐĆŽ ĚĞ ĚşǀŝĚĂ Ă ƐĞƌ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƋƵĂŶĚŽ Ă ƌĞůĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ Ă ĚşǀŝĚĂ ůşƋƵŝĚĂ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ Ž /d ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂƉƵƌĂĚŽ ŶŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ϰ ;ƋƵĂƚƌŽͿ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐ ƌĞǀŝƐĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĂƵĚŝƚŽƌ






166











ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂũĄĞƐƚĞũĂŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮ;ĚƵĂƐͿǀĞǌĞƐ͖ĞǆĐĞƚŽƐĞ
ƚĂŝƐŶŽǀŽƐĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽƐƚŝǀĞƌĞŵĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĞǆĐůƵƐŝǀĂĚĞƐƵďƐƚŝƚƵŝƌĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƋƵĞǀĞŶĐĞƌĂŵŶŽƐϯ;ƚƌġƐͿŵĞƐĞƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐŽƵƋƵĞ
ǀĞŶĐĞƌĆŽŶŽƐϯ;ƚƌġƐͿŵĞƐĞƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ;ŝ͘Ğ͘ƌŽůĂŐĞŵͿ͕ŽĐĂƐŝĆŽĞŵ
ƋƵĞ Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚŽ ĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƉĞůĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ǆǆǀŝͿĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐŽƵĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐƋƵĞĞŶǀŽůǀĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂŶƵĂůƚŽƚĂů
;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĨŝǆĂ͕ ǀĂƌŝĄǀĞů Ğ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐͿ ŝŐƵĂů ŽƵ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă
ZΨϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ƵŵŵŝůŚĆŽĞĚƵǌĞŶƚŽƐŵŝůƌĞĂŝƐͿ͖
;ǆǆǀŝŝͿ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ͕ ƌĞƐĐŝƐĆŽ͕ ŽƵ ĐĞůĞďƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ ǀĂůŽƌĞƐ ĂĐŝŵĂ ĚĞ
ZΨϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ǀŝŶƚĞŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽƵŶŽĂŐƌĞŐĂĚŽĂŽůŽŶŐŽ
ĚĞϭϮ;ĚŽǌĞͿŵĞƐĞƐ͕ĞǆĐĞƚƵĂĚŽƐŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĞ
ƉĞĚŝĚŽƐĚĞĐŽŵƉƌĂĨĞŝƚŽƐŶŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĞƌĆŽ
ĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖
;ǆǆǀŝŝŝͿ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂƐ Ğ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ǆǆŝǆͿĂƉƌŽǀĂƌ Ž ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ;ƋƵĂŶĚŽ Ğŵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽͿ͕ ĚĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ Ğ ĚĞ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ŽƵƚƌŽƐ ĐŽŵŝƚġƐ ƋƵĞ
ƐĞũĂŵŝŶƐƚŝƚƵşĚŽƐ͖
;ǆǆǆͿ ĂƉƌŽǀĂƌ ĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͕ ĐſĚŝŐŽƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵƚĂ Ğ ƌĞŐŝŵĞŶƚŽƐ
ŝŶƚĞƌŶŽƐĚĞſƌŐĆŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ
;ǆǆǆŝͿƌĞƐŽůǀĞƌ ŽƐ ĐĂƐŽƐ ŽŵŝƐƐŽƐ ŶĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ Ğ ĞǆĞƌĐĞƌ ŽƵƚƌĂƐ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ƋƵĞ Ă ůĞŝ͕ Ž
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ EŽǀŽ DĞƌĐĂĚŽ ŽƵ ĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ŶĆŽ ĐŽŶĨŝƌĂŵ Ă ŽƵƚƌŽ ſƌŐĆŽ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

ƌƚŝŐŽ ϭϵ Ͳ K ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƉŽĚĞƌĄ ĐƌŝĂƌ ŽŵŝƚġƐ ƉĂƌĂ Ž ƐĞƵ ĂƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚŽ͕
ĚĞƐŝŐŶĂŶĚŽ ƐĞƵƐ ŵĞŵďƌŽƐ Ğ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽ ƐĞƵƐ ƌĞŐŝŵĞŶƚŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ƌĞŐƌĂƐ ƐŽďƌĞ
ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͕ƉƌĂǌŽĚĞŐĞƐƚĆŽ͕ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘

^ĞĕĆŽ///
ŝƌĞƚŽƌŝĂ

ƌƚŝŐŽϮϬͲŝƌĞƚŽƌŝĂǆĞĐƵƚŝǀĂƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕Ϯ;ĚŽŝƐͿĞ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕ϲ;ƐĞŝƐͿ
ŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ŽƵ ŶĆŽ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ ŶŽ ƉĂşƐ͕ ĞůĞŝƚŽƐ Ğ ĚĞƐƚŝƚƵşǀĞŝƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚŽƐƋƵĂŝƐƵŵŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ƵŵŝƌĞƚŽƌ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞƵŵŝƌĞƚŽƌĚĞZĞůĂĕƁĞƐ
ĐŽŵ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂ Ă ĐƵŵƵůĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ͘ ^Ğ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ŝƌĞƚŽƌĞƐ
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ƚĞƌĆŽĂƐĚĞƐŝŐŶĂĕƁĞƐĂĞůĞƐĐŽŶĨĞƌŝĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹKŵĂŶĚĂƚŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞƌĄƵŶŝĨŝĐĂĚŽĚĞϭ;ƵŵͿĂŶŽ͕
ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌƌĞĞůĞŝƚŽƐ͘KƐŝƌĞƚŽƌĞƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐĂƚĠĂĞůĞŝĕĆŽ
ĞƉŽƐƐĞĚĞƐĞƵƐƐƵĐĞƐƐŽƌĞƐ͘KƉƌĂǌŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞĞƐƚĞŶĚĞƌĄĂƚĠ
ĂŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂĚŽƐŶŽǀŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĞůĞŝƚŽƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽʹŵĐĂƐŽĚĞǀĂĐąŶĐŝĂĚĞĐĂƌŐŽĚĞŝƌĞƚŽƌ͕ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŽƵƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂ͕
ĐĂďĞƌĄ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞůĞŐĞƌ Ž ŶŽǀŽ ŝƌĞƚŽƌ ŽƵ ĚĞƐŝŐŶĂƌ Ž ƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ͕
ĨŝǆĂŶĚŽ͕ Ğŵ ĂŵďĂƐ ĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ͕ Ž ƉƌĂǌŽ ĚĞ ƐƵĂ ŐĞƐƚĆŽ͕ ƋƵĞ ŶĆŽ ƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌĄ Ž ĚŽ
ƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽ͘

ƌƚŝŐŽϮϭͲŽŵƉĞƚĞăŝƌĞƚŽƌŝĂĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞŵŐĞƌĂůĞĂƉƌĄƚŝĐĂ͕ƉĂƌĂ
ƚĂŶƚŽ͕ĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐŽƵĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚŽƐĂƋƵĞůĞƐƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐ͕ƉŽƌůĞŝ
ŽƵƉŽƌĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ƐĞũĂĂƚƌŝďƵşĚĂĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŽƵĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘EŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͕ŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐƉŽĚĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂƌƚŽĚĂƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞ
ƉƌĂƚŝĐĂƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂƚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ă ĐŽŶƐĞĐƵĕĆŽ ĚŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ƐĞƵ ĐĂƌŐŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů ƋƵĂŶƚŽ ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ Ğ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ ŐĞƌĂů ĚŽƐ
ŶĞŐſĐŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹŽŵƉĞƚĞĂŝŶĚĂăŝƌĞƚŽƌŝĂ͗

;ŝͿ ǌĞůĂƌƉĞůĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂůĞŝĞĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖
;ŝŝͿ ǌĞůĂƌ ƉĞůĂ ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ƚŽŵĂĚĂƐ ŶĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ Ğ ŶĂƐ
ƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖
;ŝŝŝͿ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞĐŽŶĚƵǌŝƌŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƚƌĂĕĂĚĂƐ
ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŐĞƌĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
ĂƚŝǀĂŽƵƉĂƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͖
;ŝǀͿ ŶŽŵĞĂƌ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ ŶŽ ŵĂŶĚĂƚŽ͕ ŽƐ ĂƚŽƐ Ğ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƋƵĞ
ƉŽĚĞƌĆŽ ƉƌĂƚŝĐĂƌ Ğ Ă ĚƵƌĂĕĆŽ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ƋƵĞ͕ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͕ĂƌďŝƚƌĂůĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ƉŽĚĞƌĄƐĞƌƉŽƌƉƌĂǌŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͖
;ǀͿ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶĂ WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ dƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĐŽŵ WĂƌƚĞƐ ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂƉƌŽǀĂƌĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽŽƵƌĞƐĐŝƐĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽƵƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ;ĂͿĞŶƚƌĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ŶĂƐ ƋƵĂŝƐ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƐĞũĂ ƚŝƚƵůĂƌ͕ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ
ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞ;ďͿŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ
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;ǀŝͿ

;ǀŝŝͿ

;ǀŝŝŝͿ

;ŝǆͿ

;ǆͿ

;ǆŝͿ

;ǆŝŝͿ
;ǆŝŝŝͿ

ŶŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ƚĂŝƐĐŽŵŽ͕ĂƉƌŽǀĂĕĆŽͬƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ůŝŵŝƚĞ ũĄ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ƌĞĞŵďŽůƐŽ ĚĞ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞ ǀŝĂŐĞŶƐ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐͬ ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƌĞŶŽǀĂĕĆŽ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐũĄĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͖
ĂƉƌŽǀĂƌĂŽƵƚŽƌŐĂŽƵĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂƌĂŶƚŝĂƐ͕ƌĞĂŝƐŽƵĨŝĚĞũƵƐƐſƌŝĂƐ͕ĞͬŽƵ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƀŶƵƐƌĞĂŝƐŶŽƐĂƚŝǀŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ĐĂƐŽƐ;ĂͿŽƵƚŽƌŐĂŽƵĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂƐ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞĨŝĂŶĕĂͿƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵƉŽƌ
ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Ğŵ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ůŽĐĂĕĆŽ ĐĞůĞďƌĂĚŽƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŽƵ ƉĞůĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĂĚŝƚŝǀŽƐĞͬŽƵƌĞŶŽǀĂĕƁĞƐ͖
ŽƵ;ďͿŐĂƌĂŶƚŝĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂŽƌĞŐƵůĂƌƉƌŽƐƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĞũĂŵƉĂƌƚĞ͖
ĂƉƌŽǀĂƌ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğŵ ǀĂůŽƌ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ZΨ ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ǀŝŶƚĞ
ŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿŶƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮ;ĚŽǌĞͿŵĞƐĞƐŽƵĞŵƋƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌĚĞƐĚĞƋƵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĂŶƵĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ĂůƚĞƌĂĕĆŽ͕ƌĞƐĐŝƐĆŽ͕ŽƵĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐ;ĂͿĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ ǀĂůŽƌĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂ
ZΨϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ǀŝŶƚĞŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽƵŶŽĂŐƌĞŐĂĚŽĂŽůŽŶŐŽ
ĚĞ ϭϮ ;ĚŽǌĞͿ ŵĞƐĞƐ͖ Ğ ;ďͿ ŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĚĞ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ
ƉĞĚŝĚŽƐĚĞĐŽŵƉƌĂ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽΗďΗ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽǀĂůŽƌ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶŽĐƵƌƐŽ
ŶŽƌŵĂůĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵǀĞŶĚĂĚĞĂƚŝǀŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵǀĂůŽƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂZΨϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĚĞǌ
ŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĂŶƵĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵĞŵƋƵĂůƋƵĞƌ
ǀĂůŽƌĚĞƐĚĞƋƵĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĂŶƵĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞǆĐĞƚŽ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌ
ĐĂƐŽ͕ƉŽƌĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵǀĞŶĚĂĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐƋƵĞĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĂƉƌŽǀĂĚĂƐ
ƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽǀĂůŽƌ͖
ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐŽŶĨŝƐƐĆŽ ĚĞ ĚşǀŝĚĂ Ă ƐĞƌ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƋƵĂŶĚŽ ;ĂͿĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂĚşǀŝĚĂůşƋƵŝĚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŽ/dĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂƉƵƌĂĚŽ ŶŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ϰ ;ƋƵĂƚƌŽͿ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐ ƌĞǀŝƐĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĂƵĚŝƚŽƌ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƐĞũĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă Ϯ ;ĚƵĂƐͿ ǀĞǌĞƐ͖Ğ ;ďͿ ƋƵĂŶĚŽ ŽƐŶŽǀŽƐ
ĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽƐ ƚŝǀĞƌĞŵ Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĂ ĚĞ ƐƵďƐƚŝƚƵŝƌ ĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƋƵĞ ǀĞŶĐĞƌĂŵ ŶŽƐ ϯ ;ƚƌġƐͿ ŵĞƐĞƐ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ŽƵ ƋƵĞ
ǀĞŶĐĞƌĆŽŶŽƐϯ;ƚƌġƐͿŵĞƐĞƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ;ŝ͘Ğ͘ƌŽůĂŐĞŵͿ͖
ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐŽƵĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐƋƵĞĞŶǀŽůǀĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂŶƵĂůƚŽƚĂů
;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĨŝǆĂ͕ ǀĂƌŝĄǀĞů Ğ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐͿ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ZΨ ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;Ƶŵ
ŵŝůŚĆŽĞĚƵǌĞŶƚŽƐŵŝůƌĞĂŝƐͿ͖
ĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂĂďĞƌƚƵƌĂĞŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞĨŝůŝĂŝƐŶŽWĂşƐŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͖Ğ
Ğŵŝƚŝƌ Ğ ĂƉƌŽǀĂƌ ŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ ũƵůŐĂĚĂƐ ƷƚĞŝƐ ŽƵ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž






169











ĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĞŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ ʹ ŽŵƉĞƚĞ ĂŽ ŝƌĞƚŽƌ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŽƌĚĞŶĂƌ Ă ĂĕĆŽ ĚŽƐ ŝƌĞƚŽƌĞƐ Ğ
ĚŝƌŝŐŝƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽŐĞƌĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
ĐŽŵƉĞƚŝŶĚŽͲůŚĞ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͕ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͗

;ŝͿ

ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌ Ğ ĨĂǌĞƌ ĐƵŵƉƌŝƌ Ž ƌĞƐƉĞŝƚŽ ƉĞůĂ ŵŝƐƐĆŽ͕ ǀŝƐĆŽ Ğ ƉĞůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖
;ŝŝͿ ĚĞĨŝŶŝƌŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƋƵĂůƋƵĞƌĂƐƐƵŶƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŽƵ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƋƵĞ͕ĚĞĂůŐƵŵĂĨŽƌŵĂ͕ĂĨĞƚĞĂƌĞƉƵƚĂĕĆŽŽƵĂŝŵĂŐĞŵĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵ
ĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ďƵƐĐĂŶĚŽƐĞŵƉƌĞŽŵĞůŚŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĂĐŽŶĚƵĕĆŽĚĞƐƚĞƐĂƐƐƵŶƚŽƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽăƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚĂƌĞƉƵƚĂĕĆŽĞĚŽƐ
ĚŝƌĞŝƚŽƐƚĂŶŐşǀĞŝƐĞŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͖
;ŝŝŝͿ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂĐŝŵĂĚĞƐĐƌŝƚĂƐ
ĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖
;ŝǀͿ ƉƌĞƉĂƌĂƌ Ž ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ ĂŶƵĂů ĚĂƐ ǀĞƌďĂƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚĞ ƐƵĂƐ
ĨƵŶĕƁĞƐĞƐĞƵĂƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞƐĞƌĄŝŶƐĞƌŝĚŽŶŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĂŶƵĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ƵŵĂǀĞǌĂƉƌŽǀĂĚŽŽƌĞĨĞƌŝĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂďĞƌĄĂŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂůŽĐĄͲůŽĚĂ
ĨŽƌŵĂƋƵĞũƵůŐĂƌŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚŽƉĂƌĂĂĚĞĨĞƐĂĚŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ
;ǀͿ ĐŽŶǀŽĐĂƌĞƉƌĞƐŝĚŝƌĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽʹŽŵƉĞƚĞĂŽŝƌĞƚŽƌĚĞZĞůĂĕƁĞƐĐŽŵ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ŵĂƐ
ŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŶĚŽ͕ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͗

;ŝͿ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĞƌĂŶƚĞ ŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğ ĚĞŵĂŝƐ
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ƋƵĞ ĂƚƵĂŵ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂŝƐ ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ sD͕ ĂŶĐŽ ĞŶƚƌĂů ĚŽ
ƌĂƐŝů͕ϯ͕ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌĂĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ĚĞ ďĂůĐĆŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐͿ͕ ĐŽŵƉĞƚŝŶĚŽͲůŚĞ ƉƌĞƐƚĂƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ăsD͕ĂŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝů͕ăƐďŽůƐĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐ
ĞŵĞƌĐĂĚŽƐĚĞďĂůĐĆŽĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŶŚĂǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞƐƵĂĞŵŝƐƐĆŽ
ĂĚŵŝƚŝĚŽƐ ă ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞŵĂŝƐ ſƌŐĆŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ăƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŶŽƌĂƐŝůĞŶŽ
ĞǆƚĞƌŝŽƌ͖
;ŝŝͿ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌ Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚŝƐƉŽƐƚĂƐ ŶŽ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů ƉĞůŽƐ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƌĞƉŽƌƚĂƌ ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů Ğ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
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ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƋƵĂŶĚŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ƐƵĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐ͕ƌĞůĂƚſƌŝŽƐĞĚŝůŝŐġŶĐŝĂƐ͖
;ŝŝŝͿ ƚŽŵĂƌƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐƉĂƌĂŵĂŶƚĞƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂƉĞƌĂŶƚĞ
ĂsD͖Ğ
;ŝǀͿ ƌĞƉŽƌƚĂƌĂŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƋƵĂůƋƵĞƌƐŝƚƵĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂăƐƋƵĞƐƚƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
ƌĞůĂĕƁĞƐĐŽŵŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ YƵĂƌƚŽ ʹ ŽŵƉĞƚĞ ĂŽ ŝƌĞƚŽƌ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ ƐĞ ůŝŵŝƚĂŶĚŽ͕ ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͗

;ŝͿ ƉůĂŶĞũĂƌ͕ ĐŽŽƌĚĞŶĂƌ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌ Ğ ĚŝƌŝŐŝƌ ĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ăƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĐŽŶƚĄďŝů͕ĨŝƐĐĂůĞƚƌŝďƵƚĄƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ŝŝͿ ŐĞƌŝƌĂƐĨŝŶĂŶĕĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ŝŝŝͿ ĞůĂďŽƌĂƌ Ğ ƌĞǀŝƐĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂƐ Ğ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ž ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĂŶƵĂů ĚĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ŝǀͿ ƉƌŽƉŽƌ ĂƐ ŵĞƚĂƐ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ Ğ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌƐĞƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͖Ğ
;ǀͿ ĐŽŽƌĚĞŶĂƌ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ƐĞŵƉƌĞŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ YƵŝŶƚŽ ʹ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ăƐ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ Ğŵ ůĞŝ͕ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ŽƵ ƉŽƌ ĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͕ ĂƐ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ŝƌĞƚŽƌ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌ
ĞǆƉĂŶĚŝĚĂƐŽƵĨŝǆĂĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

ƌƚŝŐŽϮϮͲKďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲ
ƐĞͲĄŽďƌŝŐĂĚĂƋƵĂŶĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͗

;ŝͿ ƉŽƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌϮ;ĚŽŝƐͿŝƌĞƚŽƌĞƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͖ŽƵ
;ŝŝͿ ƉŽƌϭ;ƵŵͿŝƌĞƚŽƌĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵϭ;ƵŵͿƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͖ŽƵ
;ŝŝŝͿ ƉŽƌϮ;ĚŽŝƐͿƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƐƐŝŵĨŽƌĚĞƐŝŐŶĂĚŽŶŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞ
ŵĂŶĚĂƚŽĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĞǆƚĞŶƐĆŽĚŽƐƉŽĚĞƌĞƐƋƵĞŶĞůĞƐĞĐŽŶƚŝǀĞƌĞŵ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹƐƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐƐĞƌĆŽĂƐƐŝŶĂĚĂƐ͕ĞŵŶŽŵĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉŽƌϮ;ĚŽŝƐͿ
ŝƌĞƚŽƌĞƐ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ĐŽŵ ĞǆĐĞĕĆŽ ĚĂƋƵĞůĂƐ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ ĂƌďŝƚƌĂŝƐ ŽƵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƐƐŝŶĂĚĂƐƉŽƌϭ;ƵŵͿŝƌĞƚŽƌĞϭ;ƵŵͿƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĐŽŵ
ƉŽĚĞƌĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͘ Ɛ ƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ ŽƐ ƉŽĚĞƌĞƐ ĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐ Ğ͕ ĐŽŵ
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ĞǆĐĞĕĆŽĚĂƋƵĞůĂƐƉĂƌĂĨŝŶƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ĂƌďŝƚƌĂŝƐŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͕ƚĞƌĆŽƉĞƌşŽĚŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞ
ůŝŵŝƚĂĚŽĂ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕Ϯ;ĚŽŝƐͿĂŶŽƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ^ĞŐƵŶĚŽʹŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄĂŝŶĚĂƐĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŝƌĞƚŽƌŽƵ
ϭ ;ƵŵͿ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕ ĂŵďŽƐ Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐĂƐŽ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ŵĂŶĚĂƚĂĚŽƐ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞƐƚĞ
ƌƚŝŐŽ͕ŶĂƉƌĄƚŝĐĂĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƚŽƐ͗

;ŝͿ

ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂƐͿƋƵĞŶĆŽĐƌŝĞ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
;ŝŝͿ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐͿƋƵĞĐƌŝĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĂƌĂ
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƚĠŽǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽĚĞZΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĐĞŵŵŝůƌĞĂŝƐͿ͖Ğ
;ŝŝŝͿ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂƐĞƌĞƵŶŝƁĞƐĚĞƐſĐŝŽƐĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŶĂƐ
ƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞƚĞŶŚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ͘

^ĞĕĆŽ/s
ŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů

ƌƚŝŐŽϮϯͲKŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌĄĞŵĐĂƌĄƚĞƌŶĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞ͕ƋƵĂŶĚŽ
ŝŶƐƚĂůĂĚŽ͕ƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽϯ;ƚƌġƐͿĞ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕ϱ;ĐŝŶĐŽͿŵĞŵďƌŽƐĞĨĞƚŝǀŽƐĞ
ŝŐƵĂůŶƷŵĞƌŽĚĞƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ƚŽĚŽƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŶŽƉĂşƐ͕ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƵŶĆŽ͕ĞůĞŝƚŽƐĞĚĞƐƚŝƚƵşǀĞŝƐĂ
ƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƉĂƌĂŵĂŶĚĂƚŽĚĞϭ;ƵŵͿĂŶŽ͕ƐĞŶĚŽƉĞƌŵŝƚŝĚĂĂƌĞĞůĞŝĕĆŽ͘
KŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĚŽĞƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵ
ĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹKŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůƚĞƌĄƵŵWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĞůĞŝƚŽƉŽƌƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐŶĂ
ƉƌŝŵĞŝƌĂƌĞƵŶŝĆŽĚŽſƌŐĆŽĂƉſƐƐƵĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ ʹ  ƉŽƐƐĞ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů ƐĞƌĄ ĨĞŝƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ă
ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚĞ ƚĞƌŵŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ͕ Ğŵ ůŝǀƌŽ ƉƌſƉƌŝŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ ĚĂ ϯ͕ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂŽ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ůĞŐĂŝƐ
ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ dĞƌĐĞŝƌŽ ʹ KƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚĞǀĞƌĆŽ ĂĚĞƌŝƌ ăƐ
WŽůşƚŝĐĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚŽ dĞƌŵŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽ YƵĂƌƚŽ ʹ KĐŽƌƌĞŶĚŽ Ă ǀĂĐąŶĐŝĂ ĚŽ ĐĂƌŐŽ ĚĞ ŵĞŵďƌŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů͕ Ž
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ƐƵƉůĞŶƚĞ ŽĐƵƉĂƌĄ ƐĞƵ ůƵŐĂƌ͘ EĆŽ ŚĂǀĞŶĚŽ ƐƵƉůĞŶƚĞ͕ Ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƐĞƌĄ
ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĂƌĂƉƌŽĐĞĚĞƌăĞůĞŝĕĆŽĚĞŵĞŵďƌŽƉĂƌĂŽĐĂƌŐŽǀĂŐŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ YƵŝŶƚŽ Ͳ K ƚĞƌŵŽ ĚĞ ƉŽƐƐĞ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ ĂĐŝŵĂ ĚĞǀĞƌĄ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐƵũĞŝĕĆŽĚŽŵĞŵďƌŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĞůĞŝƚŽăĐůĄƵƐƵůĂ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐſƌŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽƌƚŝŐŽϯϱĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘

W1dh>Ks
ͲKyZ1/K&/^>͕DKE^dZO^&/EE/Z^^d/EK>hZK^Ͳ

ƌƚŝŐŽϮϰͲKĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůƚĞƌĄŝŶşĐŝŽĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞĐĂĚĂ
ĂŶŽ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ WƌŝŵĞŝƌŽ ʹ Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƐĞƌĆŽ ĂƵĚŝƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂsD͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘

ƌƚŝŐŽ Ϯϱ Ͳ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐĞƌĆŽ ĚĞĚƵǌŝĚŽƐ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ͕ ŽƐ
ƉƌĞũƵşǌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕ĞƋƵĂůƋƵĞƌƉƌŽǀŝƐĆŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂŽƵĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽ͘

ƌƚŝŐŽ Ϯϲ Ͳ Ž ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ ĂƉƵƌĂĚŽ ĂƉſƐ ĂƐ ĚĞĚƵĕƁĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ŶŽ ƌƚŝŐŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐĞƌĆŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐƉĂƌĂĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͕ĂƚĠŽůŝŵŝƚĞ
ůĞŐĂůĂƉůŝĐĄǀĞů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ WƌŝŵĞŝƌŽ ʹ ƉſƐ Ă ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĂ ZĞƐĞƌǀĂ >ĞŐĂů͕ Ž ůƵĐƌŽ ƋƵĞ ƌĞŵĂŶĞƐĐĞƌ͕
ĂũƵƐƚĂĚŽƉĞůĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƐĞĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƌĞǀĞƌƐĆŽ͕ƐĞĨŽƌŽ
ĐĂƐŽ͕ ƐĞƌĄ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ ŶĂ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ŽƌĚĞŵ͗ ;ŝͿ Ϯϱй ;ǀŝŶƚĞ Ğ ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕
ƐĞƌĆŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐƉĂƌĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĚĞǀŝĚŽĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ;ŽƋƵĂů
ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ůŝŵŝƚĂĚŽ ĂŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚŽ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƋƵĞ ƚŝǀĞƌ ƐŝĚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕
ĚĞƐĚĞƋƵĞĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞũĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂĐŽŵŽƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐĂƌĞĂůŝǌĂƌͿ͖Ğ;ŝŝͿƵŵĂƉĂƌĐĞůĂ͕
ĂƚĠĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑĚĞƐƚĞ
ƌƚŝŐŽ͕ƉĂƌĂĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞZĞƐĞƌǀĂĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ƌĞƐĞƌǀĂĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ͕ĐƵũĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ
ĠƌĞĨŽƌĕĂƌŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞǀŝĂďŝůŝǌĂƌŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ ʹ K ǀĂůŽƌ ƚŽƚĂů ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ ă ZĞƐĞƌǀĂ >ĞŐĂů ŶĆŽ ƉŽĚĞƌĄ ƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌ Ž
ĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽdĞƌĐĞŝƌŽʹKŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄ͗;ŝͿĐĂƐŽĐŽŶƐŝĚĞƌĞŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
ĚĂZĞƐĞƌǀĂĚĞĨŝŶŝĚĂŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽĚĞƐƚĞƌƚŝŐŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞ
ƐƵĂƐ ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ƉƌŽƉŽƌ ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƋƵĞ ƉĂƌĐĞůĂ ĚŽ ůƵĐƌŽ ƋƵĞ ƐĞƌŝĂ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ ă
ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĂ ĂůƵĚŝĚĂ ZĞƐĞƌǀĂ͕ Ğŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů͕ ƐĞũĂ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ă ŽƵƚƌĂƐ
ƌĞƐĞƌǀĂƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂƐŽƵĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂĂƚşƚƵůŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĂŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽ
ŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽWĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽ͖;ŝŝͿƉƌŽƉŽƌĂƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞƉĂƌĐĞůĂĚĞ
ůƵĐƌŽ ĐŽŵďĂƐĞ Ğŵ ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƉĞůĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐĚĞŵĂŝƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐůĞŐĂŝƐ͘

ƌƚŝŐŽϮϳͲŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉŽƌĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƉŽĚĞƌĄ͗

;ŝͿ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶŽƐůƵĐƌŽƐĂƉƵƌĂĚŽƐŶŽƐďĂůĂŶĕŽƐƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐ͖
;ŝŝͿ ůĞǀĂŶƚĂƌ ďĂůĂŶĕŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ƉĞƌşŽĚŽƐ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ Ă Ƶŵ ƐĞŵĞƐƚƌĞ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶŽƐůƵĐƌŽƐŶĞůĞƐĂƉƵƌĂĚŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐůĞŐĂŝƐ͖
;ŝŝŝͿ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ͕ĂĐŽŶƚĂĚĞůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐŽƵĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞ
ůƵĐƌŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ŶŽ ƷůƚŝŵŽ ďĂůĂŶĕŽ ĂŶƵĂů ŽƵ ƐĞŵĞƐƚƌĂů͖ Ğ ĐƌĞĚŝƚĂƌ ŽƵ ƉĂŐĂƌ ĂŽƐ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŶĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞƋƵĞĚĞĐŝĚŝƌ͕ũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĞƌĆŽ
ŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƐĞƌĞŵĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽĂ
ŝŶƚĞŐƌĄͲůŽƐƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĞĨĞŝƚŽƐůĞŐĂŝƐ͘

W1dh>Ks/
Ͳ>/EKKEdZK>͕^1KEKsKDZKYh/^/KWZd//WK
Z>sEdͲ

ƌƚŝŐŽ Ϯϴ Ͳ WĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞƐƚĞ ĂƉşƚƵůŽ s/͕ ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƚĞƌŵŽƐ ĐŽŵ ŝŶŝĐŝĂŝƐ ŵĂŝƷƐĐƵůĂƐ ƚĞƌĆŽ ŽƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƐĂĞůĞƐĂƚƌŝďƵşĚŽƐĂďĂŝǆŽ͗

͞ĕƁĞƐĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ͟ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞǆĐĞƚƵĂĚĂƐ ĂƐ
ĂĕƁĞƐ ĚĞƚŝĚĂƐ ƉĞůŽ ĐŝŽŶŝƐƚĂ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ ƉŽƌ ƉĞƐƐŽĂƐ Ă ĞůĞ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͕ ƉŽƌ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĂƋƵĞůĂƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͖

͞ŽŶƚƌŽůĞ͟;ďĞŵĐŽŵŽƐĞƵƐƚĞƌŵŽƐĐŽƌƌĞůĂƚŽƐ͞ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕͟͞ŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕͟͞ŽŶƚƌŽůĞ͟ŽƵ
͞ƐŽďŽŶƚƌŽůĞĐŽŵƵŵ͟ͿƐŝŐŶŝĨŝĐĂŽƉŽĚĞƌĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĚŽƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂĚĞĚŝƌŝŐŝƌĂƐ
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ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞŽƌŝĞŶƚĂƌŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐſƌŐĆŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞƚĂ
ŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ĚĞĨĂƚŽŽƵĚĞĚŝƌĞŝƚŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĂĐŝŽŶĄƌŝĂĚĞƚŝĚĂ͘

͞KW͟ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĚĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂ͕ƐƵũĞŝƚĂŽƵŶĆŽ
ĂƌĞŐŝƐƚƌŽƉĞƌĂŶƚĞĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͘

ƌƚŝŐŽϮϵͲĂůŝĞŶĂĕĆŽ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ĚŽŽŶƚƌŽůĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƚĂŶƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞƵŵĂ
ƷŶŝĐĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ƋƵĂŶƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐŽďĐŽŶĚŝĕĆŽ͕
ƐƵƐƉĞŶƐŝǀĂŽƵƌĞƐŽůƵƚŝǀĂ͕ĚĞƋƵĞŽĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞĚŽŽŶƚƌŽůĞƐĞŽďƌŝŐƵĞĂĞĨĞƚŝǀĂƌKWƚĞŶĚŽƉŽƌ
ŽďũĞƚŽĂƐĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽĂƐ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞŽƐƉƌĂǌŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ͕ŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌĞŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽ
EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂůŚĞƐĂƐƐĞŐƵƌĂƌƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽŝŐƵĂůŝƚĄƌŝŽăƋƵĞůĞĚĂĚŽĂŽĂůŝĞŶĂŶƚĞ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽʹŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞƌƚŝŐŽƚĂŵďĠŵƐĞƌĄĞǆŝŐŝĚĂ;ŝͿƋƵĂŶĚŽ
ŚŽƵǀĞƌĐĞƐƐĆŽŽŶĞƌŽƐĂĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĞͬŽƵĚĞŽƵƚƌŽƐƚşƚƵůŽƐŽƵĚŝƌĞŝƚŽƐ
ƌĞůĂƚŝǀŽƐĂǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐ͕ŽƵƋƵĞĚĞĞŵĚŝƌĞŝƚŽăƐƵĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕
ƋƵĞǀĞŶŚĂĂƌĞƐƵůƚĂƌŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŽŽŶƚƌŽůĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝͿĞŵĐĂƐŽĚĞĂůŝĞŶĂĕĆŽ
ŝŶĚŝƌĞƚĂĚŽŽŶƚƌŽůĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ŽĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞĨŝĐĂƌĄŽďƌŝŐĂĚŽĂ
ĚŝǀƵůŐĂƌŽǀĂůŽƌĂƚƌŝďƵşĚŽăŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĞĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽĚĂKW͕ďĞŵ
ĐŽŵŽĚŝǀƵůŐĂƌĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂĚĞƐƐĞǀĂůŽƌ͘

ƌƚŝŐŽϯϬͲƐĂşĚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌĞĐĞĚŝĚĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƉĞůŽ
ĐŝŽŶŝƐƚĂ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ŽƵ ƉĞůĂ ƉƌſƉƌŝĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĚĞ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ
ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐĂŽƐĚĞŵĂŝƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ĞĚŝƚĂĚĂ ƉĞůĂ sD ƐŽďƌĞ ŽĨĞƌƚĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ
ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹKWĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƐĞƌƚŝŐŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƐĞŵƉƌĞƌĞĂůŝǌĂĚĂĂƉƌĞĕŽ
ũƵƐƚŽ͕ Ă ƐĞƌ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ Ğ ĚĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ sD
ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂăĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐ͕ϭͬϯ;Ƶŵ
ƚĞƌĕŽͿĚĂƐĂĕƁĞƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĂĕƁĞƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂŽƐĨŝŶƐĚĞƐƚĞ
ƌƚŝŐŽ͕ ĂƉĞŶĂƐ ĂƐ ĕƁĞƐ Ğŵ ŝƌĐƵůĂĕĆŽ ĐƵũŽƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ĐŽŶĐŽƌĚĞŵ ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ Ă
ƐĂşĚĂĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽŽƵƐĞŚĂďŝůŝƚĞŵƉĂƌĂŽůĞŝůĆŽĚĂKW͖ŶĆŽƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĂĕƁĞƐ
ĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽĂƐĂĕƁĞƐĚĞƚŝĚĂƐƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞŶĆŽƐĞŚĂďŝůŝƚĂƌĞŵƉĂƌĂŽůĞŝůĆŽĚĂKW͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽ ^ĞŐƵŶĚŽ ʹ  ƐĂşĚĂ ǀŽůƵŶƚĄƌŝĂ ĚŽ EŽǀŽ DĞƌĐĂĚŽ ƉŽĚĞƌĄ ŽĐŽƌƌĞƌ
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ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ KW ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ĚŝƐƉĞŶƐĂ ĂƉƌŽǀĂĚĂ Ğŵ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĐŽŶǀŽĐĂĚĂŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘

ƌƚŝŐŽϯϭͲƐĂşĚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽĞŵƌĂǌĆŽĚĞĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽĞƐƚĂƌĄĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂăĞĨĞƚŝǀĂĕĆŽĚĞKWĐŽŵĂƐ
ŵĞƐŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂKWŝŶĚŝĐĂĚĂŶŽƌƚŝŐŽϯϬ͘

WĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽʹEĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŶĆŽĂƚŝŶŐŝŵĞŶƚŽĚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŵşŶŝŵŽĚĞĂĚĞƐĆŽă
KWĐŽŵƉƵůƐſƌŝĂƉĂƌĂƐĂşĚĂĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽŶŽWĂƌĄŐƌĂĨŽWƌŝŵĞŝƌŽĚŽƌƚŝŐŽ
ϯϬĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ĂƐĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĆŽŶĞŐŽĐŝĂĚĂƐƉĞůŽƉƌĂǌŽ
ĚĞϲ;ƐĞŝƐͿŵĞƐĞƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽůĞŝůĆŽĚĂKW͕ŶŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘

ƌƚŝŐŽϯϮͲĨĂĐƵůƚĂĚĂĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĞƵŵĂƷŶŝĐĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽ
ĂŵĂŝƐĚĞƵŵĂĚĂƐĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƐĞũĂƉŽƐƐşǀĞů
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝǌĂƌ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ
ĂĕƁĞƐ Ğ ŶĆŽŚĂũĂ ƉƌĞũƵşǌŽ ƉĂƌĂ ŽƐĚĞƐƚŝŶĂƚĄƌŝŽƐĚĂŽĨĞƌƚĂ Ğ ƐĞũĂ ŽďƚŝĚĂĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚĂ sD
ƋƵĂŶĚŽĞǆŝŐŝĚĂƉĞůĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

W1dh>Ks//
ͲKZK^/KE/^d^Ͳ

ƌƚŝŐŽϯϯʹŽŵƉĂŶŚŝĂŽďƐĞƌǀĂƌĄŽƐĐŽƌĚŽƐĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂĨŽƌŵĂĚŽƌƚ͘ϭϭϴ
ĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ĐĂďĞŶĚŽĂŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĞĚĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐ
ĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂďƐƚĞƌͲƐĞĚĞĐŽŵƉƵƚĂƌŽƐǀŽƚŽƐĐŽŶƚƌĄƌŝŽƐĂŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚŽƐĐŽƌĚŽƐĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘

W1dh>Ks///
Ͳ>/Yh/KͲ

ƌƚŝŐŽϯϰʹŽŵƉĂŶŚŝĂĞŶƚƌĂƌĄĞŵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŶŽƐĐĂƐŽƐůĞŐĂŝƐ͕ĐĂďĞŶĚŽăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽŵŽĚŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĞŶŽŵĞĂƌŽůŝƋƵŝĚĂŶƚĞƋƵĞĚĞǀĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽ
ĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͘
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W1dh>K/y
ͲZ^K>hKKE&>/dK^Ͳ

ƌƚŝŐŽ ϯϱ ʹ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƐĞƵƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Ğ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů
ĞĨĞƚŝǀŽƐĞƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕ŽďƌŝŐĂŵͲƐĞĂƌĞƐŽůǀĞƌ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĂƌďŝƚƌĂŐĞŵ͕ƉĞƌĂŶƚĞĂąŵĂƌĂ
ĚĞ ƌďŝƚƌĂŐĞŵ ĚŽ DĞƌĐĂĚŽ͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐĞƵ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ
ƐƵƌŐŝƌ ĞŶƚƌĞ ĞůĞƐ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŵ ŽƵ ŽƌŝƵŶĚĂ ĚĂ ƐƵĂ ĐŽŶĚŝĕĆŽ ĚĞ ĞŵŝƐƐŽƌ͕ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ Ğ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů͕ Ğŵ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ
ĐŽŶƚŝĚĂƐŶĂ>Ğŝϲ͘ϯϴϱ͕ĚĞϬϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͕ŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌ
ĕƁĞƐ͕ŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ŶĂƐŶŽƌŵĂƐĞĚŝƚĂĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽDŽŶĞƚĄƌŝŽEĂĐŝŽŶĂů͕ƉĞůŽĂŶĐŽ
ĞŶƚƌĂůĚŽ ƌĂƐŝů ĞƉĞůĂsD͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŶĂƐĚĞŵĂŝƐ ŶŽƌŵĂƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐĞŵŐĞƌĂů͕ĂůĠŵĚĂƋƵĞůĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͕ĚŽƐ
ĚĞŵĂŝƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĚĂϯĞĚŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞWĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘

W1dh>Ky
Ͳ/^WK^/O^&/E/^Ͳ

ƌƚŝŐŽ ϯϲ ʹ ŵ ƚƵĚŽ Ž ƋƵĞ ĨŽƌ ŽŵŝƐƐŽ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͕ ƐĞƌĆŽ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ă >Ğŝ ĚĂƐ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͕ Ž ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ EŽǀŽ DĞƌĐĂĚŽ Ğ ĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ůĞŐĂŝƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘

ƌƚŝŐŽ ϯϳ ʹ KďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ƌƚ͘ ϰϱ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͕ Ž ǀĂůŽƌ ĚŽ
ƌĞĞŵďŽůƐŽĂƐĞƌƉĂŐŽĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚŝƐƐŝĚĞŶƚĞƐƚĞƌĄƉŽƌďĂƐĞŽǀĂůŽƌƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽ
ƷůƚŝŵŽďĂůĂŶĕŽĂƉƌŽǀĂĚŽĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘

ƌƚŝŐŽϯϴʹ^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽăŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞƌĞĨŽƌŵĂŐůŽďĂůĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚĂ
ĞŵĂĐŽƌĚŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĂƌƋƵŝǀĂĚŽĞŵƐƵĂƐĞĚĞ͕ĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶŽ;ƐͿ;ŝͿƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐϭ͕Σ
ĞϮΣĚŽĂƌƚŝŐŽϭǑ͖;ŝŝͿƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐϭǑ͕ϮǑ͕ϯǑĞϰǑĚŽĂƌƚŝŐŽϭϰ͖;ŝŝŝͿƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐϭǑ͕ϮǑĞϯǑĚŽĂƌƚŝŐŽ
ϭϱ͖;ŝǀͿƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐϮǑ͕ϯǑĞϱǑĚŽĂƌƚŝŐŽϮϯ͖;ǀͿĂƉşƚƵůŽs/Ğ;ǀŝͿĂƌƚŝŐŽϯϱĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕
ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ Ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĚĞ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂďĞƌƚĂ͕ ƐŽŵĞŶƚĞ ƚĞƌĆŽ ĞĨŝĐĄĐŝĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽ ƉƷďůŝĐĂ ĚŽ ŶƷŶĐŝŽ ĚĞ /ŶşĐŝŽ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

ΎΎΎ







177






     
         
   !"  # #


 
  


178

ILP – PLANO DE INCENTIVO DE LONGO PRAZO
1. OBJETIVO DO PLANO
O plano de incentivo de Longo Prazo para Administradores e Gestores INTELBRAS (“PLANO ILP”)
consiste na outorga de ações de emissão da INTELBRAS S.A. (“COMPANHIA”) aos Administradores e
Gestores da companhia ou de suas controladas, com o objetivo de atraí-los, motivá-los ou retê-los,
bem como alinhar seus interesses aos interesses da Companhia e de seus acionistas.
2. GESTAO DO PLANO
O Plano será gerido pelo Conselho de Administração, observados os termos e as condições básicas
aqui previstos. Caberá ao Conselho de Administração deliberar, anualmente, sobre a aplicação ou
não do PLANO ILP, definindo os participantes, bem como deliberar sobre a suspensão do mesmo por
prazo determinado ou indeterminado.
3. CONDIÇÃO (GATILHO) PARA APLICACAO ANUAL DO PLANO ILP
Para aplicação do Plano ILP, em cada ano, e a consequente outorga das ações aos seus
Administradores e Gestores, é condição indispensável (gatilho) que a Companhia tenha obtido no
exercício imediatamente anterior, no mínimo 10% (dez por cento) de ROIC – Retorno sobre o Capital
Investido.
4. AÇÕES A SEREM OUTORGADAS
As ações a serem outorgadas nos termos deste PLANO ILP, são as ações de emissão da COMPANHIA
caracterizadas perante a B3 – Bolsa de Valores.
5. PÚBLICO ELEGÍVEL
Para fins deste PLANO ILP, o público elegível compreende os Administradores, assim considerados
os Diretores Estatutários da COMPANHIA ou de suas controladas. Caberá ao Conselho de
Administração da COMPANHIA, a seu exclusivo critério, estabelecer níveis diferenciados de
enquadramento dos seus diretores estatutários, ou gestores, quando for o caso, para apuração do
montante de ações a serem outorgadas.
6. PÚBLICO ELEGÍVEL – ALTERAÇÃO
O Conselho de Administração poderá, se assim entender adequado e oportuno, ampliar ou reduzir
o público elegível, incluindo outros Gestores da Companhia ou de suas controladas, bem como
alterar a classificação de níveis previsto no item anterior.
7. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DO MONTANTE DE AÇÕES A SEREM OUTORGADAS
Por ocasião da deliberação da aplicação do PLANO ILP em determinado ano, o Conselho de
Administração também definirá o teto máximo (“Teto Máximo”) em múltiplos de salários dos
Administradores ou Gestores, a ser considerado para o cálculo do montante de ações a serem
outorgadas. Esse teto máximo será desdobrado em duas parcelas, a saber:
a) Uma parcela será igual a 30% (trinta por cento) do Teto Máximo;
b) Outra parcela será igual a 70% (setenta por cento) do Teto Máximo, multiplicada pelo índice a
ser estabelecido pelo Conselho de Administração no ato que deliberar a aplicação do PLANO ILP
no respectivo ano.
Para fixação do índice a que se refere esta alínea “b”, retro, o Conselho de Administração
estabelecerá índices variáveis de acordo com o ROIC – Retorno sobre o Capital Investido que
vier a ser apurado no ano de aplicação do PLANO ILP.
O resultado da somatória das duas parcelas acima (alíneas “a” e “b”), será dividido pela média
ponderada por volume de negociações das cotações de fechamento das ações da Companhia na
B3 – Bolsa de Valores, nos 20 (vinte) pregões anteriores ao último dia do mês anterior em que
houve a deliberação do Conselho de Administração de avaliação e homologação do resultado do
PLANO ILP do ano anterior. O resultado dessa divisão representará o montante de ações in
natura a serem outorgadas ao Administrador ou Gestor, desprezadas frações inferiores a uma
ação.
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8. PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ITEM 7.a
As ações outorgadas aos Administradores ou Gestores decorrentes da parcela prevista no item 7.a,
retro, somente ficarão disponíveis para alienação pelos mesmos nas seguintes condições:
a) Na data em que o Administrador ou Gestor completar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade,
ficarão liberadas 50% (cinquenta por cento) do total das ações que já tenham cumprido o
período de carência que trata o item 9 seguinte; e
b) O saldo de 50% (cinquenta por cento) ficará liberado por ocasião do evento desligamento
especial de que trata o item 15. Caso o evento desligamento especial ocorrer em data anterior
em que o Administrador ou Gestor completar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, a liberação
será total.
Ocorrendo o desligamento do Administrador ou do Gestor nos termos do item 14 e, portanto,
não considerado Desligamento Especial nos termos do item 15, as ações de que trata a alínea a
do item 7, retro, retornarão imediata e automaticamente a propriedade plena da Companhia,
salvo aquelas que já tenham sido liberadas e entregues ao Administrador ou Gestor na forma da
alínea “a” deste item 8.
9. PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ITEM 7.b
O montante de ações apurado na forma do item 7.b será entregue ao Administrador ou Gestor em
três parcelas anuais, a contar da data de assinatura do respectivo contrato celebrado entre a
Companhia e o respectivo Administrador, a saber:
a) 1/3 (um terço) em até 60 dias, após completar dois anos da data do respectivo contrato de
outorga de ações;
b) 1/3 (um terço) em até 60 dias, após completar três anos da data do respectivo contrato de
outorga de ações; e
c) 1/3 (um terço) em até 60 dias, após completar quatro anos da data do respectivo contrato de
outorga de ações.
10.REMUNERAÇÃO A SER CONSIDERADA
Na hipótese dos Administradores e Gestores de que tratam os itens 5 e 6, retro, receberem parte
da remuneração bruta fixada através de controladas da Companhia, será considerado, para fins do
disposto no caput do item 7, retro, o resultado da somatória das remunerações recebida na
Companhia e na sua controlada.
11.ALTERNATIVA DE PAGAMENTO
Alternativamente, o Conselho de Administração poderá determinar que, ao invés da entrega de
ações in natura aos Administradores e Gestores, seja efetuado o pagamento em dinheiro. Nesse
caso, o valor em dinheiro será apurado mediante a multiplicação do montante de ações que seria
devido na forma do item 7 e 10, retro, pela média ponderada por volume de negociações das
cotações de fechamento das ações da Companhia na B3, nos 20 (vinte) pregões anteriores ao último
dia do mês anterior ao mês em que haveria a entrega das ações. Mesmo que o pagamento seja feito
em dinheiro, deverão ser observados os períodos de carência previstos no item 8 e 9, retro.
12.LIMITE QUANTITATIVO
O número máximo de ações a serem outorgados por este PLANO ILP está limitado a um máximo de
2% (dois por cento) do total das ações representativas do Capital Social da Companhia.
O Conselho de Administração definirá se o Capital Social da Companhia deverá ser aumentado
mediante a emissão de novas ações a serem outorgadas aos Administradores e Gestores ou se serão
utilizadas Ações mantidas em tesouraria, observada a regulamentação aplicável. Os acionistas, nos
termos do que dispõe o art. 171, SDUiJUDIRda Lei no. 6404/76, não terão direito de preferência
relativamente as ações emitidas para a finalidade prevista neste item.
13.NÃO INTERFERÊNCIA NA RELAÇÃO DE EMPREGO E/OU MANDATO
Nenhuma disposição do presente PLANO ILP poderá ser interpretada como constituição de direitos
aos Administradores e Gestores, além daqueles aqui expressamente previstos, e nem conferirá
direitos aos mesmos relativos a garantia de permanência, seja como diretor ou como empregado.
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Nenhuma disposição deste PLANO ILP conferirá, ainda, a qualquer Administrador ou Gestor, direitos
concernentes a sua permanência até o término do seu mandato, ou interferirá de qualquer modo
com o direito da Companhia em destituí-lo, nem assegurará o direito a sua reeleição para o cargo.
14.DESLIGAMENTO
Em caso de Desligamento do Administrador ou Gestor, independente da iniciativa ou motivo, o
direito as ações a que o mesmo teria direito, mas que ainda não tenham cumprido o período de
carência (Ações sobre carência), restará automaticamente extinto, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização. Não obstante, eventuais ações com carência
já cumprida mas que ainda não tenham sido efetivamente entregues ao Administrador ou Gestor,
deverão ser entregues no ato do desligamento, sem prejuízo da Companhia optar pela forma de
pagamento alternativo, no termos do item 11, retro.
Para fins deste PLANO ILP, o termo “Desligamento” significa qualquer ato ou fato que ponha fim a
relação jurídica do Administrador ou Gestor com a Companhia, exceto falecimento, invalidez
permanente ou Desligamento Especial. Desligamento abrange, entre outras, as hipóteses de
desligamento voluntário do Administrador ou Gestor, pedido de demissão, renúncia ao cargo,
substituição ou não reeleição como diretor e rescisão sem ou com justa causa de contrato de
trabalho ou de prestação de serviços.
15.DESLIGAMENTO ESPECIAL
No caso de Desligamento Especial do Administrador ou Gestor, o período de carência que ainda não
tenha sido cumprido será considerado automaticamente cumprido no ato do desligamento especial.
Considera-se “Desligamento Especial”, para fins deste Plano, o encerramento da carreira executiva
do Administrador ou Gestor na Companhia mediante aprovação caso-a-caso do Conselho de
Administração, a seu exclusivo critério. Na aprovação de Desligamento Especial o Conselho de
Administração levará em consideração que o Administrador ou Gestor não desempenhará qualquer
atividade concorrente as atividades desempenhadas pela Companhia e suas controladas ou outras
circunstâncias aplicáveis ao caso. A decisão do Conselho de Administração será discricionária e
desvinculada das regras para aposentadoria por tempo de serviço ou por idade, nos termos das
regras da Previdência Social (INSS) ou das regras para suplementação de aposentadoria de qualquer
plano privado eventualmente patrocinado pela Companhia.
16.FALECIMENTO OU INVALIDEZ PERMANENTE
No caso de falecimento ou invalidez permanente do Administrador ou Gestor, todas as ações cujo
período de carência ainda não tenha sido cumprido na data do falecimento ou da data de declaração
de invalidez pelo órgão competente, serão consideradas disponíveis para quem outorgadas e
entregues a quem de direito, em até 60 (sessenta dias) da data do evento, ressalvado o direito da
Companhia pelo pagamento alternativo, na forma do item 11, retro. Nas hipóteses de que trata
este item não se aplica o disposto no item 8 e 9, retro.
17.DELIMITAÇAO DOS DIREITOS DO ADMINISTRADOR OU GESTOR
Nenhum Administrador ou Gestor terá quaisquer direitos e privilégios de acionista da Companhia
até que as Ações lhe seja outorgada e devidamente concluído registro das Ações em seu nome.
18.DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES
As Ações recebidas pelos Administradores e Gestores farão jus aos dividendos e juros sobre capital
próprio declarados pela Companhia a partir da data da efetiva entrega das mesmas aos
Administradores e Gestores.
19.AJUSTES
Caso venham a ser feitas modificações na estrutura acionaria da Companhia, envolvendo um
aumento, diminuição, desdobramento, grupamento, bonificação em ações, ou modificação
semelhante nas Ações da Companhia, ficará resguardado ao Conselho de Administração o direito de
também proceder os ajustes necessários neste PLANO ILP, bem como poderá a Companhia proceder
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os devidos ajustes nos contratos já firmados com os Administradores e Gestores e ainda não
concluídos.
20.RESPONSABILIDADE POR TRIBUTOS
Eventuais tributos incidentes e decorrentes dos contratos referentes ao este PLANO ILP serão de
responsabilidade de cada parte, na forma da legislação vigente.
21.DATA DE VIGÊNCIA E TÉRMINO DO PLANO
As disposições contidas neste PLANO ILP entram em vigor imediatamente após a sua aprovação pela
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. Entretanto, a aplicação ou não deste PLANO ILP,
em cada ano, dependerá de deliberação do Conselho de Administração da Companhia.
22.DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
O Conselho de Administração, no interesse da Companhia e de seus acionistas, poderá, a qualquer
tempo, suspender a aplicação deste PLANO ILP, por prazo determinado ou indeterminado.
Qualquer alteração legal significativa no tocante a regulamentação das sociedades por ações e/ou
aos efeitos fiscais que afetem significativamente o presente PLANO ILP, poderá levar a sua revisão
parcial ou integral, ou mesmo sua suspensão ou extinção, a critério do Conselho de Administração.
Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração.
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ANEXO C

CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021, QUE APROVOU A REFORMA E
CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
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INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
BRASILEIRA
CNPJ/ME 82.901.000/0001-27
NIRE 42300004278
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021
1.
DATA, HORA e LOCAL: Aos 08 dias do mês de janeiro de 2021, às 7:00 horas,
na sede social da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
(“Companhia” ou "Intelbras"), localizada na cidade de São José, Estado de Santa
Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a
presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme
assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Luiz Savi de Freitas
(“Presidente”) e secretariados pela Sra. Jane Savi de Freitas (“Secretária”).
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as matérias constantes da seguinte ordem do
dia: (i) a alteração do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia; (ii) o
desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na
proporção de 1 (uma) ação para formar 10 (dez) ações, sem alteração do valor do capital
social e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a
alteração e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
5.
DELIBERAÇÕES: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem
do dia, os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer
ressalvas ou restrições:
5.1. Aprovar a alteração do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia,
conforme Anexo I à presente ata.
5.2. O desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia,
na proporção de 1 (uma) ação para formar 10 (dez) ações, sem alteração do valor do
capital social.
5.1.1 Consequentemente, fica aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia para refletir essa deliberação, que passará a vigorar
com a redação constante do Anexo II da presente ata.
5.1.2 Não obstante, a diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os
atos necessários à operacionalização e efetivação do desdobramento das
ações de emissão da Companhia.
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5.3. Alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, para refletir as deliberações
aprovadas no item 5.1 acima e em razão de exigências realizadas pela B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”) e pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no âmbito dos
processos de registro de companhia aberta na categoria “A” da Companhia e de listagem
da Companhia na B3 e admissão à negociação das ações ordinárias de emissão da
Companhia no segmento especial de governança corporativa da B3 denominado Novo
Mercado, o qual passará a ter a redação do Anexo II da presente ata.
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer
outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata
que foi lida e aprovada por todos.
7.
ASSINATURAS: Mesa - Presidente: Jorge Luiz Savi de Freitas; Secretária: Jane
Savi de Freitas. Acionistas - Jorge Luiz Savi de Freitas; Jane Savi de Freitas; Jadna Savi
de Freitas; Janete Savi de Freitas; Pedro Horn de Freitas; Joanna Horn de Freitas; Antônio
de Freitas Aiquel; Eduardo de Freitas Teixeira; Maria Augusta de Freitas Francalacci;
Antonia de Freitas Tonin; Altair Ângelo Silvestri; Rafael Boeing; Dahua Europe B.V.
São José, 08 de janeiro de 2021.
Atesto que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Mesa
Assinado de forma digital por

JORGE LUIZ SAVI DE JORGE LUIZ SAVI DE
FREITAS:09853553953 FREITAS:09853553953
Dados: 2021.01.08 15:23:13 -03'00'

Assinado de forma digital por JANE
JANE SAVI DE
SAVI DE FREITAS:46737472087
FREITAS:46737472087 Dados: 2021.01.08 15:27:59 -03'00'

Jorge Luiz Savi de Freitas
Presidente

Jane Savi de Freitas
Secretária
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ANEXO D

CÓPIA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO
DA OFERTA PELA COMPANHIA, SEUS TERMOS E CONDIÇÕES

187

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

188

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEsvd3SXN489WhQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46737472087-JANE SAVI DE FREITAS|09853553953-JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/12/2020
Certifico o Registro em 07/12/2020
Arquivamento 20202495639 Protocolo 202495639 de 02/12/2020 NIRE 42300004278
Nome da empresa INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 351971933945104
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral
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202495639

TERMO DE AUTENTICACAO
NOME DA EMPRESA
PROTOCOLO
ATO
EVENTO

INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA
202495639 - 02/12/2020
017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
MATRIZ

NIRE 42300004278
CNPJ 82.901.000/0001-27
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/12/2020
SOB N: 20202495639

EVENTOS
219 - ELEICAO/DESTITUIdO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20202495639

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE
Cpf: 09853553953 - JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS
Cpf: 46737472087 - JANE SAVI DE FREITAS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/12/2020
Certifico o Registro em 07/12/2020
Arquivamento 20202495639 Protocolo 202495639 de 02/12/2020 NIRE 42300004278
Nome da empresa INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 351971933945104
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral
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Código de Ética,
Conduta e
Conformidade
LQWHOEURV
6HPSUH SUy[LPD
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ËQGLFH
0HQVDJHP GR SUHVLGHQWH
$SUHVHQWDomR
9DORUHV
$EUDQJrQFLD
5HVSRQVDELOLGDGHVRFLDO
6D~GHVHJXUDQoDHPHLR DPELHQWH
&XPSULPHQWRGHOHLV HUHJXODPHQWRV
5HFXUVRVGDHPSUHVD
$PELHQWHGHWUDEDOKR FRPSRUWDPHQWRV UHVSRQVDELOLGDGHV
5HJUDV SDUD TXHP H[HUFH FDUJRV GH OLGHUDQoD
)RUQHFHGRUHV
&OLHQWHV
&RQFRUUHQWHV
%ULQGHV H GRDo}HV
5HODomR FRP DFLRQLVWDV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV H JHUHQFLDLV
*RYHUQRVDXWRULGDGHVS~EOLFDVFRUUXSomRIUDXGHSURSLQDVXERUQR
&RPXQLFDomRFRP D LPSUHQVD
'LYXOJDomR H WUHLQDPHQWR
(VFODUHFLPHQWRVGHVFXPSULPHQWRVH GHQ~QFLDV





199









200





0HQVDJHP
GRSUHVLGHQWH
'HVGHQRVVR&yGLJRGHeWLFDWHPVHPRVWUDGRXPDLPSRUWDQWHIHUUDPHQWD
GH JHVWmR TXH FRQWULEXL QD FRQGXomR GRV UHODFLRQDPHQWRV FRPSRUWDPHQWR
RUJDQL]DFLRQDO SRVWXUD pWLFD FRP R PHUFDGR D VRFLHGDGH H FRQVROLGDomR GH
QRVVDVFUHQoDV
+RMHYRFrHVWiUHFHEHQGRDQRYDYHUVmRGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGD,QWHO
EUDVSRLVDVVLPFRPRRVGHPDLVLQVWUXPHQWRVGHJHVWmRGHQRVVDHPSUHVDHVWH
WDPEpPSUHFLVDVHUFRQWLQXDPHQWHPHOKRUDGRSDUDHVWDUVHPSUHDOLQKDGRjVQH
FHVVLGDGHVGHQRVVRDPELHQWHFRUSRUDWLYRHHYROXomRGDVUHODo}HVGHPHUFDGR



'HVHMRTXHR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDFRQWLQXHVHQGRXPLPSRUWDQWHDOLDGR
QD SRVWXUD SURILVVLRQDO H TXH WRGRV VHMDP JXDUGL}HV GR FXPSULPHQWR GRV
SULQFtSLRV DTXL DSUHVHQWDGRV VHJXLQGR DV RULHQWDo}HV GDQGR VXJHVW}HV
DSRQWDQGRIDOKDVRXSRVVtYHLVGHVYLRV4XHHOHSRVVDVHUXPLQVWUXPHQWRGH
KDUPRQLDHSD]IDYRUHFHQGRRFUHVFLPHQWRSHVVRDOHSURILVVLRQDOGHFDGDXP
HVXVWHQWiYHOGD2UJDQL]DomR
$WHQFLRVDPHQWH
$OWDLUÆQJHOR6LOYHVWUL
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$SUHVHQWDomR

2 &yGLJR GH eWLFD &RQGXWD H &RQ
IRUPLGDGHDSUHVHQWDDSROtWLFDGD,Q
WHOEUDVQDVVXDVUHODo}HVLQWHUQDVVXD
SRVWXUD VRFLDO FRP TXHP PDQWpP
QHJyFLRV H VHX SHQVDPHQWR QD FRQ
GXomR GDV DWLYLGDGHV ,QVSLUDGR QRV
Valores GD HPSUHVD QDV SUiWLFDV
pWLFDV OHJLVODomR YLJHQWH DSURYDGR
SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H
GLUHWRULD GD ,QWHOEUDV HVWH &yGLJR
UHODFLRQD RV SULQFtSLRV TXH ID]HP
SDUWH GD FXOWXUD RUJDQL]DFLRQDO H D
FUHQoD GH TXH D FRQGXWD pWLFD p D
EDVH SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GH QH
JyFLRVVXVWHQWiYHLV

7DPEpPQRVDMXGDDDGRWDUSUiWLFDV
DOLQKDGDV FRP DV UHJUDV GH FRQGXWD
LQWHUQD EHP FRPR FRP D OHJLVODomR
YLJHQWH ,VWR p D DWXDUPRV VHPSUH
HP FRQIRUPLGDGH COMPLIANCE 
FRP UHJUDV SURFHGLPHQWRV SROtWLFDV
HOHJLVODo}HV
(VWH GRFXPHQWR WHP DSOLFDomR REUL
JDWyULD HQWUH QRVVRV FRODERUDGRUHV
LQFOXLQGR HPSUHVDV GR JUXSR
,QWHOEUDV H GHYH VHUYLU GH UHIHUrQFLD
SDUD RV GHPDLV SDUFHLURV $ FULDomR
GHVWH &yGLJR QmR WHP R LQWXLWR GH
UHVWULQJLU R GHVHQYROYLPHQWR GRV
QHJyFLRV DR FRQWUiULR YHP SDUD
DFUHVFHQWDU
YDORU
DSRLDU
R
FUHVFLPHQWRHDFRQVWDQWHEXVFDSHOD
H[FHOrQFLD
IXQGDPHQWDGD
HP
SURFHVVRVpWLFRVHOHJDLV

(VWH GRFXPHQWR IRUQHFH DRV FRODER
UDGRUHV DV GLUHWUL]HV VREUH FRPR DJLU
FRWLGLDQDPHQWHH HP PR PHQWRVGH
WRPDGDGHGHFLVmRUHGX]LQGRRULVFR
GH LQWHUSUHWDo}HV VXEMH WLYDVTXDQWR
DRV DVSHFWRV PRUDLV pWLFRV H OHJDLV
FRQFHUQHQWHVjVUHODo}HVGHWUDEDOKR
$OpP GLVVR GHL[D FODUR DRV SDUFHLURV
FRPHUFLDLVHIRUQHFHGRUHVQRVVDIRUPD
GH SHQVDU H DJLU QR GLD D GLD
DMXGDQGRRV D PDQWHUHP UHODo}HV
PDLVVDXGiYHLVFRPD,QWHOEUDV

(VWLPXODPRV D GHQ~QFLD GH WRGR H
TXDOTXHU GHVFXPSULPHQWR GHVWH
&yGLJR &DVR YRFr YHQKD D WHU FR
QKHFLPHQWR GH TXDOTXHU YLRODomR
UHODWHDLPHGLDWDPHQWHDWUDYpVGHXP
GRVPHLRVGLVSRQtYHLV



&RUGLDOPHQWH
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9DORUHV


(VSHUDPRVTXHYRFrOHLDFRPSUHHQGD
HXWLOL]HHVWH&yGLJRFRPRXPDIHUUD
PHQWDYDOLRVDQRVHXGLDDGLD

Respeito pelo ser humano: WUDWDUD
WRGRV FRPR JRVWDULD GH VHU WUDWDGR
FRQVLGHUDQGRDLQGLYLGXDOLGDGHGHFDGD
XP

Simplicidade: VHU REMHWLYR H iJLO
WRUQDQGR IiFHLV RV SURFHVVRV GHFL
V}HVHUHODo}HV

Empresa feliz: GHIRUPDUHVSRQViYHO
FRQWULEXLU SDUD TXH D ,QWHOEUDV WHQKD
XPDPELHQWHGHWUDEDOKRDOHJUHHGHV
FRQWUDtGR

Transparência: GLVSRQLELOL]DUHFRPX
QLFDUGHIRUPDFODUDHKRQHVWDDVLQ
IRUPDo}HVHGHFLV}HV

Gestão participativa: GDU RSRUWXQL
GDGH SDUD DV SHVVRDV H[SUHVVDUHP
VXDV RSLQL}HV H FRPSDUWLOKDU DV GHFL
V}HVTXHDIHWDPRWUDEDOKRGHODV

Segurança no negócio: DQDOLVDURV
ULVFRV DR WRPDU GHFLV}HV H DFRPSD
QKDU RV UHVXOWDGRV GH PRGR D QmR
FRPSURPHWHU D VD~GH ILQDQFHLUD H R
IXWXURGDHPSUHVD

Ética: UHVSHLWDUDOHJDOLGDGHHRVSULQ
FtSLRV pWLFRV GHILQLGRV QR &yGLJR GH
eWLFD&RQGXWDH&RQIRUPLGDGH

Qualidade: ID]HU VHPSUH R PHOKRU
VDWLVID]HQGR FOLHQWHV FRODERUDGRUHV
HDFLRQLVWDV
Produtividade: XWLOL]DUGDPHOKRUIRUPD
SRVVtYHO PiTXLQDV PDWHULDLV WHPSR
GLQKHLURHGHVHQYROYHURSRWHQFLDOKX
PDQRJHUDQGRRPHOKRUUHVXOWDGR
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$EUDQJrQFLD
(VWH &yGLJR DSOLFDVH D WRGRV RV
DGPLQLVWUDGRUHVHFRODERUDGRUHVGD,QWHOEUDV
DOpP GRV WHUFHLURV TXH DWXDP HP QRVVDV
SODQWDV H p YiOLGR HP WRGDV DV XQLGDGHV GH
QHJyFLRVGDHPSUHVDLQFOXLQGRDPDWUL]ILOLDLV
HPSUHVDV GR JUXSR H GHPDLV HVFULWyULRV
GLVWULEXtGRVSHORPXQGR(OHQRUWHDUiDFRQGXWD
QR kPELWR GR WUDEDOKR H GR UHODFLRQD PHQWR
FRPRVFOLHQWHVIRUQHFHGRUHVHWHUFHLUL]DGRV
EHP FRPR QD LQWHUDomR FRP RV DJHQWHV
S~EOLFRVGLUHWDPHQWHRXDWUDYpVGHQRVVRVSDU
FHLURV'DPHVPDIRUPDGHYHVHUXVDGRFRPR
UHIHUrQFLDSRUQRVVRVSDUFHLURV GLVWULEXLGRUHV
LQWHJUDGRUHV UHYHQGDV DVVLVWrQFLDV WpFQLFDV
UHSUHVHQWDQWHVIRUQHFHGRUHVWHUFHLUL]DGRV QD
UHODomRGHVWHVFRPD,QWHOEUDVFRODERUDGRUHVH
FOLHQWHVVHMDPHOHVSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDV
S~EOLFDVRXSULYDGDV
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5HVSRQVDELOLGDGH
VRFLDO
$WUDYpV GH XP FRQMXQWR GH SUiWLFDV H
Do}HV YROWDGDV SDUD RV S~EOLFRV LQ
WHUQRHH[WHUQRDHPSUHVDEXVFDGLV
VHPLQDU VHXV YDORUHV H FUHQoDV VREUH
FLGDGDQLDFRUSRUDWLYD

)D]SDUWHGDVGLUHWUL]HVHVWUDWpJLFDVGD
,QWHOEUDV DWXDU GH IRUPD VRFLDOPHQWH
UHVSRQViYHO UHVSHLWDQGR WRGDV DV
SDUWHV HQYROYLGDV FOLHQWHV FRODERUD
GRUHV DFLRQLVWDV IRUQHFHGRUHV JR
YHUQRHFRPXQLGDGH

$ 3ROtWLFD GH 5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLDO
GD ,QWHOEUDV 35*365+  UHIRUoD
RFRPSURPLVVRGDHPSUHVDFRPRGH
VHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOHRHVWtPXOR
GRYROXQWDULDGRYLVDQGRDSURPRomRVL
PXOWkQHD GR FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR
GDSUHVHUYDomRDPELHQWDOHGDMXVWLoD
VRFLDOEHPFRPRRFXPSULPHQWRLUUHV
WULWRGDOHJLVODomRDSOLFiYHO

3DUDQyVDPLVVmRRVYDORUHVDVSROt
WLFDVGHTXDOLGDGHGHPHLRDPELHQWHH
GH UHFXUVRV KXPDQRV VmR SUHPLVVDV
SDUDDUHDOL]DomRGHXPWUDEDOKRVpULR
TXH FRQWULEXD SDUD R GHVHQYRO
YLPHQWR VXVWHQWiYHO 5HVSHLWR DRV
SULQFtSLRV GRV GLUHLWRV KXPDQRV p
LQHJRFLiYHO




6D~GHVHJXUDQoD
HPHLRDPELHQWH
$ ,QWHOEUDV PDQWpPVH SHUPDQHQWH
PHQWH DWXDOL]DGD H FRPSURPHWLGD
FRPDVH[LJrQFLDVOHJDLVUHODFLRQDGDVj
VD~GHVHJXUDQoDHDRPHLRDPELHQWH
3DUDLVVRUHDOL]DFRQWLQXDPHQWHWUHL
QDPHQWRVHFDPSDQKDVFRPRVFROD
ERUDGRUHVSDUDTXHFRQKHoDPRVSUR
FHGLPHQWRVUHODWLYRVDHVVDVSUiWLFDV
IDPLOLDUL]DQGRVHFRPHOHVHFXPSULQ
GRRV ULJRURVDPHQWH 5HVSHLWR DR
PHLR DPELHQWH H FRPXQLGDGHV RQGH
HVWDPRVLQVHULGRVVmRHVVHQFLDLV



6LWXDo}HV GH HPHUJrQFLD FRPR DFL
GHQWHV DPELHQWDLV RX GH WUDEDOKR
GHYHP VHU WUDWDGDV GH PDQHLUD UHV
SRQViYHO H UDSLGDPHQWH UHODWDGDV j
OLGHUDQoD GR GHSDUWDPHQWR j iUHD GD
4XDOLGDGH H 0HLR $PELHQWH DR 6(607
6HUYLoR (VSHFLDOL]DGR HP 6HJXUDQoD H
0HGLFLQD GR 7UDEDOKR HjV DXWRULGDGHV
&DVR VHMD QHFHVViULD D FRPXQLFDomR
H[WHUQD PtGLDV HP JHUDO  HVWD GHYHUi
VHU UHDOL]DGD SRU LQWHUPpGLR GR
GHSDUWDPHQWR GH 0DUNHWLQJ FRQIRUPH
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GLUHWUL]HVGRPDQXDOGHJHVWmR0*
$QH[R(
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&XPSULPHQWR
GHOHLVH
UHJXODPHQWRV
$,QWHOEUDVFRQGX]VXDVDWLYLGDGHVHQH
JyFLRV FRQIRUPHRV PDLV HOHYDGRV SD
GU}HVpWLFRVUHVSHLWDQGRDVOHLVHQRUPDV
DSOLFiYHLV LQFOXLQGR VHP OLPLWDomR
QRUPDVGHVD~GHHVHJXUDQoDOHJLVODomR
WUDEDOKLVWDILVFDOHDPELHQWDOHOHJLVODomR
DQWLFRUUXSomR /HLQ VHQGR
HVWDXPDSUHUURJDWLYDGHDWXDomRSDUD
VHXVSUHSRVWRVFRODERUDGRUHVWHUFHLURV
HSDUFHLURV

,QFHQWLYDPRV D GHQ~QFLD GH WRGD H
TXDOTXHUYLRODomRGHVWH&yGLJRDWUDYpV
GH XP GRV FDQDLV GLVSRQtYHLV JDUDQ
WLQGRWRWDOVLJLORQRWUDWDPHQWRGRFDVR
6LWXDo}HVFRQWUiULDVDRVSULQFtSLRVDTXL
H[SRVWRVVHUmRWUDWDGDVGHIRUPDUHVHU
YDGDHRVHQYROYLGRVUHVSRQGHUmRSUR
SRUFLRQDOPHQWHjYLRODomRFRPHWLGD

5HFXUVRV
GDHPSUHVD



$ SULYDFLGDGH GRV FRODERUDGRUHV GD
,QWHOEUDVpUHVSHLWDGDFRQWXGRRFR
ODERUDGRUGHYHHVWDUFLHQWHGHTXHRV
UHFXUVRV FRPR FRPSXWDGRUHV LP
SUHVVRUDVUHGHVGHLQWHUQHWOLQKDVWH
OHI{QLFDVPDWHULDLVFHOXODUHV TXDQGR
IRURFDVR HVSDoRVGHWUDEDOKRHQWUH
RXWURVGLVSRQLELOL]DGRVSDUDRWUDEDOKR
SHUWHQFHPjHPSUHVDHVmRGHVWLQDGRV
XQLFDPHQWHDRVREMHWLYRVSURILVVLRQDLV
$,QWHOEUDVVHUHVHUYDRGLUHLWRGHPR
QLWRUDURXVRGHVVHVUHFXUVRV



7RGRVRVFRODERUDGRUHVGHYHPVHJXLU
D 3ROtWLFD GH 6HJXUDQoD GD
,QIRUPDomR GLVSRQtYHO QD,QWUDQHW $
SROtWLFD GH SULYDFLGDGH GH GDGRV
DOLQKDGD jV H[LJrQFLDV GD /*3' ID]
SDUWHGHVVDSROtWLFD
2V FRODERUDGRUHV GHYHP ]HODU SHOR
ERPXVRHFRQVHUYDomRGRSDWULP{QLR
GDHPSUHVDGHL[DGRVREVXDJXDUGDHj
GLVSRVLomRSDUDRWUDEDOKRVHMDPHOHV
DWLYRV ItVLFRV HOHWU{QLFRV RX NQRZ
KRZ
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$PELHQWH
GHWUDEDOKR
FRPSRUWDPHQWRV
UHVSRQVDELOLGDGHV
eGHUHVSRQVDELOLGDGHGHWRGRVDPDQXWHQomRGHXPDPELHQWHGHWUDEDOKRSUR
GXWLYRUHVSHLWRVRHpWLFR3DUDWDQWRGHYHVHDWHQWDUjVDWLWXGHVFRQVLGHUDGDV
DQWLpWLFDVHRXTXHIHUHPRVSULQFtSLRVGHFRQGXWDQRDPELHQWHGHWUDEDOKRQDV
UHODo}HVFRPIRUQHFHGRUHVFOLHQWHVSDUFHLURVHJRYHUQR
(PUHVXPRQmREDVWDGL]HUTXHppWLFRHKRQHVWRpHVVHQFLDODJLUFRPRWDO(VVD
GHYHVHUXPDSUHPLVVDIXQGDPHQWDOSDUDWRGRVRVFRODERUDGRUHVGDHPSUHVD
'HYHPVHUHYLWDGDVVLWXDo}HVDo}HVHFRPXQLFDo}HVTXHSRVVDPVHUSHUFHELGDV
FRPR LPSUySULDV DQWLpWLFDV RX TXH SRVVDP JHUDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH
SRGHQGRFDXVDUGDQRVjLPDJHPGRSURILVVLRQDOHGD,QWHOEUDV





&RPLWr GH eWLFD 5LVFRV H
&RQIRUPLGDGH
(VVH
yUJmR
DGPLQLVWUDWLYR
WHP
DPSOD
DXWRQRPLD SDUD DSXUDU HYHQWXDLV
YLRODo}HV DR SUHVHQWH &yGLJR
,QFOXVLYH R &RPLWr GH eWLFD
5LVFRV H &RQIRUPLGDGH p XP
yUJmR QmR HVWDWXWiULR FXMD
LQVWDODomR QmR GHFRUUH GH
DSURYDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

1. É legal: GHGLFDUVHGHIRUPDFRP
SURPHWLGDHYHUGDGHLUDQRGHVHP
SHQKRGHVXDVIXQo}HVeQHJOLJrQ
FLDYHUDOJRTXHWHPGH VHUIHLWRH
QmRID]rORRXDOHUWDURSURILVVLRQDO
FRPSHWHQWH
2. É legal: TXHVXDLQWHJULGDGHSHVVRDO
HSURILVVLRQDOVHUHIOLWDHPVHXFRP
SRUWDPHQWR1mRFRORTXHHPULVFR
DVHJXUDQoDItVLFDILQDQFHLUDSDWUL
PRQLDOHPRUDOVXDRXGD,QWHOEUDV

4. É legal: DSUHVHQWDU FUtWLFDV FRQV
WUXWLYDVHVXJHVW}HVSDUDDSULPRUDU
DTXDOLGDGHGRWUDEDOKRHSURGXWR
%DVHLHVHHPIDWRVHGDGRV

3. É legal: TXHVWLRQDU VLWXDo}HV
GHFLV}HVRULHQWDo}HVFRQWUiULDV
DRV SULQFtSLRV pWLFRV H GH
FRQGXWD GD ,QWHOEUDV j
OHJLVODomR RX DRV VHXV YDORUHV
1mRVHLQWLPLGHDRID]HULVVR6H
SUHFLVR UHFRUUD j OLGHUDQoD DR



5. É legal: H[LVWLUHPUHODFLRQDPHQWRV
DPRURVRV HQWUH FRODERUDGRUHV
FRQWXGRH[LJHVHTXHDVUHODo}HV
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SHVVRDLV VHMDP PDQWLGDV GH
IRUPD UHVSHLWRVD H DSURSULDGDV
SDUD XP DPELHQWH GH WUDEDOKR

1R kPELWR GD HPSUHVD R
UHODFLRQDPHQWR
GHYH
VHU
HVWULWDPHQWHSURILVVLRQDO

9. É legal: HYLWDUMDQWDUHVFRQIUDWHU
UHV FR
RQIU
IUD
DWH
WHU 
QL]Do}HV DOPRoRV DWLYLGDGHV GH
OD]HU FRP SDUFHLURV IRUQHFHGRUHV
FOLHQWHV H WHUFHLURV  FRP RV TXDLV
WHPRV UHODomR FRPHUFLDO ,VVR SUR
PRYH XP DPELHQWH WUDQVSDUHQWH H
LVHQWR GH IDYRULWLVPR 1D QHFHV
VLGDGH GH RFRUUHUHP GHYHP VHU
DSURYDGRVSHOD'LUHWRULD

6. É legal: DVVXPLU R FRPSURPLVVR
GHGDUUHWRUQRDWRGRHTXDOTXHU
TXHVWLRQDPHQWRFRQWDWR GH WUD
EDOKRYLQGRGHSDUFHLURV FOLHQWHV
IRUQHFHGRUHV LQVWLWXLo}HV FR
PXQLGDGHHWF QmRRVGHL[DQGR
VHPUHVSRVWD
7. É legal: UHDOL]DUFDPSDQKDVVRFLDLV
DUUHFDGDomRGHDOLPHQWRVURXSDV
HWF SDUDDMXGDUDTXHPSUHFLVD
FRQWXGR LVVR Vy SRGH VHU IHLWR
FRP
D
DSURYDomR
GR
GHSDUWDPHQWR GH'+2 4XDOTXHU
DomRGHYHSDVVDUSHODDQiOLVH GRV
PHVPRVTXHGDUiVHXSDUHFHU
8. É legal: PDQWHUDFRQILGHQFLDOLGD
GH GDV LQIRUPDo}HV UHODFLRQDGDV
j FRQGXomR GH QHJyFLRV H HVWUD
WpJLDVGD,QWHOEUDV3RULVVRSUR
MHWRV SODQRV GDGRV HVWUDWpJLDV
UHVXOWDGRV QmR SRGHP VHU
FRPSDUWLOKDGRV FRP SHVVRDV RX
LQVWLWXLo}HVH[WHUQDVjHPSUHVD










10.É legal: TXHRFRODERUDGRUTXHWH
QKDIDPLOLDUHVRXSHVVRDVGH VHX
UHODFLRQDPHQWRSHVVRDOWUDEDOKDQ
GR HP HPSUHVDV FRQFRUUHQWHV
FRPXQLTXHRIDWRSRUHVFULWRjVXD
OLGHUDQoD H DR &RPLWr GH eWLFD
5LVFRV H &RQIRUPLGDGH 2V FDVRV
VHUmRDYDOLDGRVSHOR&RPLWrHSHOD
'LUHWRULD D ILP GH YHULILFDU VH Ki
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHV



3. Não é legal: GLYXOJDU LGHLDV RX
SURMHWRV GH RXWUD SHVVRD FRPR VH
IRVVHPVHXV

1. Não é legal: VRQHJDU LQIRUPDo}HV
LPSRUWDQWHVVHMDSDUDVXDOLGHUDQoD
VHMDSDUDVXERUGLQDGRVHFROHJDV

4. Não é legal: GLYXOJDUQHJyFLRVH
RSHUDo}HV VHMDP GD HPSUHVD
VHMDP GH FOLHQWHV IRUQHFHGRUHV
SDUFHLURV VDELGDPHQWH VLJLORVRV
TXH HVWHMDP HP SURFHVVR GH
FRQFUHWL]DomRRXFRQFUHWL]DGRV 

2. Não é legal: DJLU GH IRUPD
DJUHVVLYD RX QmR UHFHSWLYD jV
FUtWLFDV H VXJHVW}HV IHLWDV SDUD
PHOKRUDU R SURFHVVRDWLYLGDGH
TXH UHDOL]D RX HP TXH HVWi
HQYROYLGRQHPSUDWLFDUDPHDoDV
LQWLPLGDo}HVItVLFDVHFRPHQWiULRV
GLIDPDWyULRV TXH KXPLOKHP D
DXWRHVWLPD H GHVWUXDP R
DPELHQWHRUJDQL]DFLRQDO


5. Não é legal: HVWDEHOHFHUUHODo}HV
FRPHUFLDLVHYHQWXDLVRXKDELWXDLV
UHSUHVHQWDQGR D ,QWHOEUDV FRP
HPSUHVDV QDV TXDLV YRFr RX
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SHVVRDV GH VHX UHODFLRQDPHQWR
IDPLOLDU RX SHVVRDO WHQKDP
LQWHUHVVHRXSDUWLFLSDomRGLUHWDRX
LQGLUHWD VHP R FRQKHFLPHQWR

IRUPDOGD'LUHWRULD




6. Não é legal: VHU LQDGLPSOHQWH
HP VXDV ILQDQoDV SHVVRDLV
SUHMXGLFDQ GR R DQGDPHQWR
QRUPDO GH VXDV DWLYLGDGHVRX
VHMDHQYROYHUVHHP VLWXDo}HV
TXH
H[LMDP
QHJRFLDo}HV
IUHTXHQWHV FRP FUHGRUHV VHMD
SRU FRQWDWR SHVVRDO VHMD
WHOHI{QLFR RX TXH YHQKDP D
GLILFXOWDU D FRQ FHQWUDomR HP
VHX WUDEDOKR 1HVWD FOiXVXOD
WDPEpP VHUi FRQVLGHUDGD D
LQDGLPSOrQFLD
FRQWUD
D
,QWHOEUDVUHIHUHQWHjFRPSUDGH
SURGXWRV GD HPSUHVD RX
SUHVWDomRGHFRQWDV 
7. Não é legal: HQYROYHUVH HP
DWLYLGDGHV SDUWLFXODUHV QmR
DXWRUL]DGDVGXUDQWHRKRUiULRGH
H[SHGLHQWH TXH LQWHUILUDP QR
WUDEDOKR GHGLFDGR j HPSUHVD
EHP FRPR UHDOL]DU YHQGD GH
SURGXWRV
GLYHUVRV
QDV
GHSHQGrQFLDV
GD
HPSUHVD
SUpGLRV
SiWLRV
HVWDFLRQDPHQWRV 



9. Não é legal: XVDU SDUD ILQV
SDUWL FXODUHV GLYXOJDU RX
UHSDVVDU D WHU
FHLURV
WHFQRORJLDV
PHWRGRORJLDV
LQIRUPDo}HV GH SURFHVVRV
SURGXWLYRV NQRZKRZ GDGRV
GH FOLHQ WHV IRUQHFHGRUHV
SDUFHLURV DVVLP FRPR RXWUDV
LQIRUPDo}HV GH SUR SULHGDGH
GD HPSUHVD VDOYR FRP
DXWRUL]DomR H[SUHVVD
SRU
HVFULWR  GD iUHD UHVSRQViYHO
SHOD LQIRUPD omR 6DOLHQWDVH
TXHRUHVXOWDGRGR WUDEDOKR GH
QDWXUH]D LQWHOHFWXDO H DV
LQIRUPDo}HVHVWUDWpJLFDVJHUD
GRVQDHPSUHVDVmRGHSURSULH
GDGH H[FOXVLYD GD ,QWHOEUDV
QmR FDEHQGR DR FRODERUDGRU
VROLFLWDU EHQHItFLRV SRU HOHV
(VWD UHJUD SUHYDOHFH LQFOXVLYH
DSyV R WpUPLQR GR FRQWUDWR GH
WUDEDOKR RX SUHVWDomR GH
VHUYLoR
10.Não é legal: GHL[DU GH XWLOL]DU
RV (3,V (TXLSDPHQWRV GH
3URWHomR,QGLYLGXDO QRVORFDLV
RQGHVmRH[LJLGRV

8. Não é legal: FRPSURPHWHURGH
VHPSHQKRGDVDWLYLGDGHVUHODFLR
QDGDV DR WUDEDOKR QD ,QWHOEUDV
FRP R H[HUFtFLR GH RXWUDV
DWLYLGDGHVUHPXQHUDGDVRXQmR
PHVPR TXH IRUD GR KRUiULR GH
H[SHGLHQWH 6DOLHQWDVH TXH
HVWDV QmR SRGHP LQWHUIHULU QD
SURGXWLYLGDGH TXDOLGDGH WHPSR
RX UHVXOWDGR GR WUDEDOKR TXH
GHVHPSHQKD QD HPSUHVD EHP
FRPR QD VD~GH RFXSDFLRQDO GR
FRODERUDGRU

11. Não é legal: GLVVHPLQDU
LQIRUPDo}HV GH ³FDUiWHU QmR
SURILVVLRQDO´TXHSUHMXGLTXHP
RVFRODERUDGRUHVHD,QWHOEUDV
FRPR
SRU
H[HPSOR
FRPHQWiULRV
PDO
LQWHQFLRQDGRVHIRIRFDV
12.Não é legal: DJLU GH IRUPD
GLVFULPLQDWyULD JXLDGR SRU
SUHFRQFHLWRV UHODFLRQDGRV j
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IRUPXOiULR GH &yGLJR GH eWLFD QD
LQWUDQHWH[SOLFLWDQGRHVVHFRQIOLWR

RULJHP UDoD UHOLJLmR JrQHUR
LGDGH LQFDSDFLGDGH
ItVLFD
QHFHVVLGDGHV
HVSHFLDLV
FRQYLFomR
SROtWLFD
QDFLRQDOLGDGH HVWDGR FLYLO
RULHQWDomR VH[XDO SRVLomR
VRFLDOHWF

18.Não é legal: DFHLWDU IDYRUHV SHV
VRDLV GH SDUFHLURV IRUQHFHGRUHV
FOLHQWHV HWHUFHLURV REWLGRV D SDU
WLUGDUHODomRFRPHUFLDO TXHVH HV
WDEHOHFHX QR GLD D GLD ,QFOXHPVH
QHVVHV IDYRUHV HPSUpVWLPRV ILQDQ
FHLURV RX GH LWHQVEHQV FRUWHVLDV
WUDQVSRUWH FRQVHUWRV PDQXWHQ
o}HV  LQWHUPHGLDo}HV FRPSUD
YHQGDORFDomR ILDQoDHWF

13.Não é legal: SUDWLFDU DVVpGLRV
VHMDPVH[XDOHFRQ{PLFRPRUDO
HWF RX SURYRFDU VLWXDo}HV TXH
FRQILJXUHPSUHVVmRLQWLPLGDomR
RX DPHDoDV QR UHODFLRQDPHQWR
HQWUH
FRODERUDGRUHV
LQGHSHQGHQWHPHQWH GR QtYHO
KLHUiUTXLFR

19.Não é legal: RXVRGHFHOXODUSHORV
FRODERUDGRUHV TXH DWXDP GLUHWD
PHQWHQRVVHWRUHVGHOLQKDGHSUR
GXomRHPVHXVSRVWRVGHWUDEDOKR
2XVRGHFHOXODUGXUDQWHRKRUiULR
GHWUDEDOKRSUHMXGLFDRERPGHVHP
SHQKRGDIXQomRQHVVDViUHDVDOpP
GHDXPHQWDURULVFRGHDFLGHQWHVGH
WUDEDOKR

14.Não é legal: LQJHULU EHELGDV
DOFRyOLFDV HQWRUSHFHQWHV RX
GURJDV LOtFLWDV QR KRUiULR GH
WUDEDOKRRXHQWUDUQDHPSUHVDVRE
RHIHLWRGDVPHVPDV7DOVLWXDomR
DOpP GH FULPH SRGH DIHWDU D
VHJXUDQoD RX R GHVHPSHQKR
SUySULR
H
GRV
GHPDLV
FRODERUDGRUHV

20.Não é legal: XWLOL]DUVHGRSUHVWtJLR
GD ,QWHOEUDV QR PHUFDGR SDUD
SOHLWHDU MXQWR D IRUQHFHGRUHV
FOLHQWHV HRX SDUFHLURV EHQHItFLRV
SUySULRV RX SDUD IDPLOLDUHV 7DO
VLWXDomR SRGH FULDU XP DPELHQWH
TXH GLILFXOWH R MXOJDPHQWR LVHQWR
GLDQWHGHGHFLV}HVTXHSUHFLVHPVHU
WRPDGDV

15.Não é legal: SRUWDU TXDOTXHU WLSR
GH DUPD QDV GHSHQGrQFLDV GD
HPSUHVD VDOYR QR FDVR GH
SURILVVLRQDLV
H[SUHVVDPHQWH
DXWRUL]DGRVHKDELOLWDGRV
16.Não é legal: IXPDUQDVGHSHQGrQ
FLDV LQWHUQDV GD HPSUHVD VHQGR
SRVVtYHOID]rORsomenteQDViUHDV
GHVWLQDGDVDWDOILP IXPyGURPRV 

21.Não é legal: IDODUDEHUWDPHQWHDR
FHOXODU RX HP FRQYHUVDV SUHVHQ
FLDLV VREUH TXHVW}HV SURILVVLRQDLV
QHJRFLDo}HV H LQIRUPDo}HV UH
VHUYDGDV GD ,QWHOEUDV HP OXJDUHV
S~EOLFRV WDLV FRPR VKRSSLQJV
UHVWDXUDQWHV VDODV GH HVSHUD DH
URSRUWRV HWF e HVVHQFLDO TXH VH
MDP WRPDGRV WRGRV RV FXLGDGRV
QHVVDV VLWXDo}HV SDUD TXH LQIRU
PDo}HV GD ,QWHOEUDV QmR VHMDP
XWLOL]DGDV RX GLYXOJDGDV LQDGYHUWL
GDPHQWHSRUWHUFHLURV

17.Não é legal: TXHRSURILVVLRQDOGD
,QWHOEUDVH[HUoDDWLYLGDGHFRPHUFLDO
RX SURILVVLRQDO  H[WHUQD TXH FDXVH
FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV 0HVPR
TXDQGR LVVR HQYROYHU DSHQDV
IDPLOLDUHV GHYH R SURILVVLRQDO
VXEPHWHUD VLWXDomRj *HUrQFLD GD
iUHDHREWHUXPDGHFODUDomRGHTXH
QmR H[LVWH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV
HRXTXHDHPSUHVDHVWiFLHQWH GD
VLWXDomR 'HYH VHU SUHHQFKLGR R



22. Não
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é

legal:

TXH

VHXV



DGHVLYDomR
FDPSDQKDV
QRV
HVSDoRV
GD
HPSUHVD
$
PDQLIHVWDomR SROtWLFD SDUWLGiULD p
OHJtWLPD FRQWXGR R HVSDoR
HPSUHVDULDOQmR SRGH VHUXWLOL]DGR
FRPRORFDOSDUDHVVDDWLYLGDGH

FRODERUDGRUHV YHQKDP SUHVWDU
VHUYLoRV SDUD D ,QWHOEUDV HP
QHQKXPD FRQGLomR QD FRQGLomR
GH IRUQHFHGRUSUHVWDGRU
GH
VHUYLoRV HRX VXEFRQWUDWDGR
GHVWHV 8PD YH] TXH Ki XPD
UHODomR WUDEDOKLVWD IRUPDO GD
,QWHOEUDVFRP RFRODERUDGRUQmR
WROHUDPRV Do}HV TXH SRVVDP
FRPSURPHWHU D WUDQVSDUrQFLD QD
UHODomRFRPHUFLDO









23. Não é legal:XWLOL]DUVHGHUHFXUVRV
GD HPSUHVD HPDLO WHOHIRQHV
UHGHV VRFLDLVHWF SDUDUHDOL]DomR
H DWLYLGDGHV SROtWLFDV SDUWLGiULDV
SURPRYHU UHXQL}HV SDQIOHWDJHP











5HJUDVSDUDTXHP
H[HUFHFDUJRVGH
OLGHUDQoD
DTXLH[SUHVVDV

1. 1RVVDV OLGHUDQoDV
GLUHWRUHV
JHUHQWHVHJHVWRUHVHPJHUDO WHP
SDSHO IXQGDPHQWDO FRPR H[HPSOR
GH FRQGXWD H FRPSURPLVVR HP
UHODomRjSUiWLFDGHVWH&yGLJR

3. 1mR VH DGPLWH QHQKXPD GHFLVmR
TXHDIHWHDFDUUHLUDSURILVVLRQDOGR
VXERUGLQDGR EDVHDGD HP UHODo}HV
SHVVRDLV DPL]DGHDIHWRHWF UH
ODFLRQDPHQWRV H[WUDHPSUHVD RX
UHMHLomRSHVVRDO

2. e UHVSRQVDELOLGDGH GD OLGHUDQoD
DSOLFDU HVVDV GLUHWUL]HV pWLFDV FRP
VXDV
UHVSHFWLYDV
HTXLSHV
FRQGX]LQGRRVFRODERUDGRUHVjWRWDO
DGHVmR GH &yGLJR 2 OtGHU p FR
UHVSRQViYHO FRP VXD HTXLSH FDVR
DOJXpP LQIULQMD DV GHWHUPLQDo}HV
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4. e SURLELGR XVDU VHX FDUJR VXD
IXQomR RX LQIRUPDo}HV VREUH QH
JyFLRV H DVVXQWRV GD HPSUHVDGH
VHXV FOLHQWHV SDUFHLURV H IRUQH
FHGRUHV SDUD LQIOXHQFLDU GHFLV}HV



TXHYHQKDPDIDYRUHFHULQWHUHVVHV
SUySULRVRXGHWHUFHLURV

UHFHEHX WUDWDPHQWR SUHIHUHQFLDO
HPUHODomRDRXWURVFDQGLGDWRV

5. eQHFHVViULRSURSLFLDUDRVVHXVFR
ODERUDGRUHV LJXDOGDGH GH DFHVVR
jV RSRUWXQLGDGHV GH GHVHQYROYL
PHQWRSURILVVLRQDOH[LVWHQWHV VH
JXQGR VXDV FDUDFWHUtVWLFDV FRP
SHWrQFLDVHDWULEXLo}HVGHDFRUGR
FRPLQWHUHVVHVGDRUJDQL]DomR

10.$ GHPRQVWUDomR GH LQWHUHVVH SRU
SDUWH GH XP VXERUGLQDGR HP
SDUWLFLSDU GH XP SURFHVVR GH
UHFUXWDPHQWR LQWHUQR GHYH VHU
HQWHQGLGDSRUVXDOLGHUDQoDFRPR
XPD DOWHUQDWLYD QRUPDO GH
HYROXomRGHFDUUHLUDQmRSRGHQGR
GDU HQVHMR D QHQKXP WLSR GH
UHWDOLDomR

6. eREULJDomRGRVRFXSDQWHVGHFDU
JRVGHOLGHUDQoDD SUHRFXSDomRH
D WRPDGD GH Do}HV SUiWLFDV HP
SUROGRGHVHQYROYLPHQWRSHVVRDOH
SURILVVLRQDOGHVHXVFRODERUDGRUHV
,VVRQmRVLJQLILFDDSHQDVSOHLWHDU
LQYHVWLPHQWRVHPWUHLQDPHQWRSRU
SDUWHGDHPSUHVDPDVUHSDVVDUFR
QKHFLPHQWRVHYLYrQFLDVTXHFRQ
WULEXDPSDUDDFDSDFLWDomRWpFQLFD
HKXPDQDGHVXDHTXLSH

11.e IXQGDPHQWDO TXH R OtGHU VHMD
H[HPSOR QR FXPSULPHQWR  GRV
SURFHGLPHQWRV H SURJUDPDV  GD
HPSUHVD GH PRGR D LQFHQWLYDU RV
FRODERUDGRUHV D ID]HU R PHVPR $R
REVHUYDU RSRUWXQLGDGHV GH PHOKRULD
QRV SURJUDPDV H SURFHGLPHQWRVGD
HPSUHVD HVWDV GHYHP VHU DSUHVHQ
WDGDVjViUHDVFRPSHWHQWHV
12.$ SUiWLFD GR IHHGEDFN GHYH VHU
FRQVWDQWHPHQWH XWLOL]DGD SDUD
VLQDOL]DU DRV FRODERUDGRUHV VHXV
SRQWRV IRUWHV H DTXHOHV D
GHVHQYROYHU 5HFRPHQGDVH TXH
RV IHHGEDFNV VHMDP UHJLVWUDGRV
XWLOL]DQGRVH DV IHUUDPHQWDV
GLVSRQLELOL]DGDVSHODHPSUHVD

7. 6HMDWROHUDQWHKXPLOGHIOH[tYHOH
UHFHSWtYHO XPD YH] TXH LGHLDV
DSDUHQWHPHQWH DEVXUGDV SRGHP
VHU D VROXomRSDUD XP SUREOHPD
'LVSRUVH D RXYLU DEHUWDPHQWH
SDUDGHSRLV MXOJDU pIXQGDPHQWDO
SDUDTXHPOLGHUD
8. (P SURFHVVRV GH VHOHomR DYD
OLHRVFDQGLGDWRVGHDFRUGRFRP
FULWpULRVQHFHVViULRVDRERPGH
VHPSHQKR
GD
IXQomR
HPSHQKDQGRVH HP WUDWiORV
FRPJHQWLOH]DHUHVSHLWR

13.2V IHHGEDFNV GHYHP VHU IHLWRV GH
IRUPDFODUDHREMHWLYDGHPRGRTXH
R FRODERUDGRU VDLED SHUIHLWDPHQWH
TXDLV DV H[SHFWDWLYDV GD HPSUHVD
TXDQWR D VHX GHVHPSHQKR H VXDV
DWLWXGHV

9. $V FRQVLGHUDo}HV SULPRUGLDLV
SDUDDVHOHomRHDSURPRomRGH
FRODERUDGRUHV
VmR
D
LPSDUFLDOLGDGH H D DXVrQFLD GH
IDYRULWLVPR
&RQVLGHUDQGRVH
TXHDSROtWLFDGDHPSUHVDSHUPLWH
D DGPLVVmR GH DPLJRV RX
SDUHQWHVGHFRODERUDGRUHVGHYH
ILFDU FODUR TXH QHQKXP GHVWHV

14.$ VXFHVVmR GHYH HVWDU HQWUH DV
SUHRFXSDo}HV GR OtGHU 1mR
SUHSDUDU R VHX VXFHVVRU FRP D
LQWHQomR
GH
WRUQDUVH
³LQVXEVWLWXtYHO´ QD HPSUHVDpXPD
DWLWXGH
DQWLpWLFD
3RUWDQWR
SURSLFLH R GHVHQYROYLPHQWR GD
HTXLSH H DFRPSDQKH D HYROXomR
GDVSHVVRDV
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15.2OtGHUpUHVSRQViYHOQmRVySRU
VXD
SUySULD
FRQGXWD
H
DOLQKDPHQWR FRP DV GLUHWUL]HV
GHVVH&yGLJR PDVWDPEpP SRU
DXWRULGDGHV
FRPXQLFDU
jV
UHVSRQViYHLVTXDOTXHUYLRODomRD
HVWH LQGHSHQGHQWHPHQWH GR
FDUJR GD SHVVRD TXH R WHQKD
LQIULQJLGR
16.ODVVpGLRVHMD VH[XDO RX PRUDO
p XP FULPH SUHYLVWR QR FyGLJR
SHQDO 7RGDV DV OLGHUDQoDV
GHYHP DWHQWDUVH D VLWXDo}HV
TXH SRVVDP FDUDFWHUL]DU WDO
YLRODomR
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)RUQHFHGRUHV




1. 3URILVVLRQDLVGD,QWHOEUDVTXHWrP
UHODomRFRPHUFLDOFRPRXWUDVHP
SUHVDV IRUQHFHGRUHV WHUFHLUL]DGRV 
GHYHP WHU FRPR SUHPLVVD D RE
WHQomR GR PHOKRU UHVXOWDGR HP
WHUPRV GH FXVWREHQHItFLR QHVVD
UHODomR3DUDDWLQJLUHVVHILPDOpP
GDOHDOGDGHLUUHVWULWDFRPDRUJD
QL]DomRpHVVHQFLDODVVHJXUDUTXH
LQWHUHVVHVSHVVRDLVHDPL]DGHVMD
PDLVLQWHUILUDPQDVGHFLV}HV$VVLP
UHODo}HVH[WUDSURILVVLRQDLVFRPIRU
QHFHGRUHV H WHUFHLURV WDLV FRPR
UHODo}HV IDPLOLDUHV H GH DPL]DGH 
GHYHPVHUFRPXQLFDGDVSRUHVFUL
WRjOLGHUDQoDHRVHQYROYLGRVQmR
GHYHPSDUWLFLSDUGDFRQGXomRGH
QHJyFLRVeYHWDGRTXHR UHODFLR
QDPHQWRSHVVRDOHQWUHRFRODERUD
GRUHRSDUFHLURFRPHUFLDOLQWHUILUD
QDVQHJRFLDo}HVHJHUHDOJXPWLSR
GHSULYLOpJLRSDUDXPRXRXWUR

3. $VHOHomRHKRPRORJDomRGRVIRU
QHFHGRUHVGHYHVHUEDVHDGDHPFUL
WpULRVWpFQLFRVpWLFRVSURILVVLRQDLV
HGHFRPSHWLWLYLGDGHSUHYLDPHQWH
DXWRUL]DGRV H DSURYDGRV OHYDQGR
HPFRQVLGHUDomRDVQHFHVVLGDGHVH
RV LQWHUHVVHV GD HPSUHVD
JDUDQWLQGRXPDUHODomRLVHQWDGH
IDYRUHFLPHQWRVHSULYLOpJLRV
4. 3DUD HVWDEHOHFHU D WUDQVSDUrQFLD
GRVSURFHVVRVGHDTXLVLomRWRGRV
RV SRWHQFLDLV IRUQHFHGRUHV WrP
DFHVVRV jV PHVPDV LQIRUPDo}HV
GXUDQWH RV SURFHVVRV GH
FRWDomRFRQFRUUrQFLD
5. $QHJRFLDomRGHYHFRQVLGHUDUIRU
QHFHGRUHV ULJRURVDPHQWH DYDOLD
GRV KRPRORJDGRV  H TXH DWXHP
FRPpWLFDHPVHXVSURFHVVRVHQD
UHODomR FRPHUFLDO 'LDQWH GH
IRUQHFHGRUHV HTXLYDOHQWHV GHYH
VH SULYLHJLDU RV TXH SRVVXHP
SUiWLFDV VXVWHQWiYHLV HP VXD
RSHUDomR



2. 2V IRUQHFHGRUHV GHYHP VHU WUD
WDGRV FRPR DOLDGRV QD EXVFD GH
VROXo}HVYDQWDMRVDVSDUDDPEDVDV
SDUWHV e LQGLVSHQViYHO SURPRYHU
XP FOLPD GH SURILVVLRQDOLVPRLP
SDUFLDOLGDGH H UHVSHLWR P~WXR QR
UHODFLRQDPHQWRHYLWDQGRIDYRULWLV
PRV H DVVHJXUDQGR LJXDOGDGH GH
FRQGLo}HVDWRGRVRVFRQFRUUHQWHV
QD FRPSHWLomR SHOD PHOKRU RIHU
WDGHSURGXWRVHVHUYLoRV(PERUD
VHMDDFHLWiYHORUHODFLRQDPHQWRGX
UDGRXUR FRP IRUQHFHGRUHV GHYH
VHDVVHJXUDUFRQGLo}HVSDUDPDQ
WHUDFRPSHWLWLYLGDGHQDFRPSUD



6. $FRWDomRGHSUHoRVGHYHUHSHWLU
VHSHULRGLFDPHQWHSDUDHYLWDUTXH
IDYRUHFLPHQWRV RX YtQFXORV HQWUH
FRPSUDGRUHIRUQHFHGRUYHQKDPD
SUHMXGLFDU RV LQWHUHVVHV GD HP
SUHVDHSURYRTXHPSUREOHPDVIX
WXURVSDUDRIRUQHFHGRU
7. 1RVVDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGHYHP
VHUUHSDVVDGDVDRVIRUQHFHGRUHV
GHL[DQGR
FODUR
QRVVR
SRVLFLRQDPHQWR HVSHFLDOPHQWH
QR TXH WDQJH D DVSHFWRV GH
UHVSRQVDELOLGDGHVRFLDO
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8. e
H[LJLGR
GRV
QRVVRV
IRUQHFHGRUHV D LGRQHLGDGH
FXPSULPHQWR GDV OHJLVODo}HV
DXVrQFLD
GH
PmRGHREUD
LQIDQWLO
RX
HVFUDYD
H
FRQILGHQFLDOLGDGH
GDV
LQIRUPDo}HV GD ,QWHOEUDV VHXV
FOLHQWHV
SDUFHLURV
H
FRODERUDGRUHV 1mR IDUHPRV
QHJyFLRV FRP IRUQHFHGRUHV
HQYROYLGRV HP SUiWLFDV DQWL
HWLFDV
9. 2ULHQWDPRVRVIRUQHFHGRUHVTXH
WRGDV DV GLUHWUL]HV SUHVHQWHV
QHVWH
&yGLJR
VHMDP
FRPSDUWLOKDGDV
FRP
RV
FRODERUDGRUHV HP H[HUFtFLR GH
DWLYLGDGH QDV GHSHQGrQFLDV QD
&RPSDQKLD
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&OLHQWHV


1. 3URILVVLRQDLVGD,QWHOEUDVTXHDWXDP
HPDWLYLGDGHVGHUHODomRFRPHUFLDO
FRP SDUFHLURV GLVWULEXLGRUHV UH
YHQGDV LQWHJUDGRUHV SURYHGRUHV
DVVLVWrQFLDV WpFQLFDV  GHYHP WHU
FRPR SUHPLVVD D REWHQomR GR
PHOKRU UHVXOWDGR FXVWREHQHItFLR
QHVVDUHODomR3DUDDWLQJLUHVVHILP
DOpP GD OHDOGDGH LUUHVWULWD FRP D
RUJDQL]DomR p HVVHQFLDO DVVHJXUDU
TXHLQWHUHVVHVSHVVRDLVHDPL]DGHV
MDPDLV LQWHUILUDP QDV GHFLV}HV
$VVLP UHODo}HV H[WUDSURILVVLRQDLV
FRP HVVHV SDU FHLURV WDLV FRPR
UHODo}HV IDPLOLD UHVHGHDPL]DGH 
GHYHP VHU FRPX QLFDGDV SRU
HVFULWRjOLGHUDQoDHRVHQYROYLGRV
QmR GHYHP SDUWLFLSDUGD FRQGXomR
GH QHJyFLRV e YHWDGR TXH R
UHODFLRQDPHQWR SHVVRDO HQ WUH R
FRODERUDGRUHRSDUFHLURFRPHUFLDO
LQWHUILUD QDV  QHJRFLDo}HV H JHUH
DOJXPWLSRGHSULYLOpJLRSDUDXPRX
RXWUR

E $WHQGHU RV FOLHQWHV FRP FRU
WHVLD H HILFLrQFLD RIHUHFHQGR
LQIRUPDo}HV FODUDV SUHFLVDV H
YHUGDGHLUDV QmR GDQGR WUDWD
PHQWRSUHIHUHQFLDOSRULQWHUHVVH
SHVVRDO H QmR SURPHWHQGR R
TXHQmRpSRVVtYHOFXPSULU
F 5HVSRQGHU jV VROLFLWDo}HV GRV
FOLHQWHV QR SUD]R HVSHUDGR
PHVPR TXDQGR D UHVSRVWDIRU
QHJDWLYD
G 7RGDV DV UHFODPDo}HV GH
FOLHQWHV GHYHP VHURXYLGDV  H
UHJLVWUDGDV VHP SUpMXOJD
PHQWRVHDQDOLVDGDVGHIRUPD
FUtWLFD 6mR JUDQGHV RSRUWX
QLGDGHV GH PHOKRULD H DSHU
IHLoRDPHQWR GH QRVVRV SUR
FHVVRVHSURGXWRV
H 6yXWLOL]DUHPRVSUiWLFDVFRPHU
FLDLVpWLFDVTXHYLVHPDPDQX
WHQomR GH XPD UHODomR FRQIL
iYHOHGXUDGRXUDFRPRFOLHQWH
HRPHUFDGR



2. 2VFOLHQWHVGHYHPVHUYLVWRVFRPR
SDUFHLURVHVXDVDWLVIDomRpHVVHQ
FLDO SDUD TXH D UHODomR FRPHUFLDO
FRPD,QWHOEUDVVHMDGXUDGRXUD2
UHODFLRQDPHQWRGHYHRFRUUHUFRP
EDVHQRUHVSHLWRDRVVHXVGLUHLWRV
HQDDSOLFDomRGDVSUiWLFDVGHVFUL
WDVDVHJXLU

I 8VDU D SURSDJDQGD SDUD H[SRU
QRVVDV RIHUWDV SUiWLFDV H SUR
GXWRVGHIRUPDFODUDHKRQHVWD
1mR FRQVLGHUDPRV pWLFR YHL
FXODUSURSDJDQGDVHQJDQRVDVH
GLVFULPLQDWyULDV

D )RUQHFHU SURGXWRV H VHUYLoRV
FRQIRUPH DV HVSHFLILFDo}HV
WpFQLFDVDWHQGHQGRjV QHFHV
VLGDGHV H DRV LQWHUHVVHV GRV
FOLHQWHV UHVSHLWDQGR QRUPDV
WpFQLFDVHR&yGLJRGH 'HIHVD
GR&RQVXPLGRU
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&RQFRUUHQWHV

$SUiWLFDFRPHUFLDOHGHFRQFRUUrQFLD
QR PHUFDGR GHYH HVWDU EDVHDGD QD
FRPSHWLWLYLGDGH (VVH p R GLIHUHQFLDO
TXHGHYHQRVPRWLYDUSDUDHVWDUPRV
VHPSUH j IUHQWH GR FRQFRUUHQWH
1RVVDVSUiWLFDVGHYHPOHYDUHPFRQWD

3. 1mRIRUQHFHUSDUDFRQFRUUHQWHVH
VHXVSDUFHLURVTXDOTXHUWLSRGHLQ
IRUPDomRGDHPSUHVDVHPRFRQ
VHQWLPHQWRGD'LUHWRULD
4. 7UDWDURVFRQFRUUHQWHVFRPRPHV
PRUHVSHLWRTXHVHHVSHUDTXHWUD
WHPD,QWHOEUDV

1. +RQHVWLGDGHQDUHODomRFRPFRQ
FRUUHQWHVQmRSUDWLFDQGR GLIDPD
omRLQYHUGDGHVVDERWDJHPHVSLR
QDJHPHWF

5. 7RGDLQIRUPDomRGHPHUFDGRHVR
EUH FRQFRUUHQWHV GHYH VHU REWLGD
SRUPHLRGHSUiWLFDVWUDQVSDUHQWHV
H LG{QHDV HP IRQWHV FRQILiYHLV
OHJtWLPDVHOHJDLV

2. $ QmR FRQWUDWDomR GH IXQFLRQi
ULRV GH FRQFRUUHQWHV FRP R SUR
SyVLWR GH REWHQomR GH LQIRUPD
o}HVFRQILGHQFLDLV
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%ULQGHV
HGRDo}HV



VDP LQIOXHQFLDU GHFLV}HV IDFLOLWDU
QHJyFLRV RX EHQHILFLDU WHUFHLURV
%ULQGHVHFRUWHVLDVLQGLYLGXDLVGH
SDUFHLURVIRUQHFHGRUHV H FOLHQWHV
SRGHUmR VHU DFHLWRV GHVGH TXH
VHMD UHVSHLWDGR R OLPLWH GH 5
 GX]HQWRV UHDLV  SRU
FRODERUDGRUDQR%ULQGHVIRUDGR
OLPLWH HVWDEHOHFLGR TXH WHQKDP
VLGR UHFHELGRV GHYHUmR VHU
QRWLILFDGRV DR &RPLWr GH eWLFD
5LVFRVH&RQIRUPLGDGHHFDEHUiD
HOH GHILQLU R GHVWLQR GH WDLV
EULQGHV GRDomR VRUWHLR HQWUH
FRODERUDGRUHV RX PHVPR TXH R
FRODERUDGRUILTXHFRPREULQGH 

1. 1R FRQWH[WR GR UHODFLRQDPHQWR
FRPHUFLDO HQWUH SURILVVLRQDLV GH
GLYHUVDVHPSUHVDVpQRUPDODWUR
FDGHEULQGHVHSUHVHQWHVGHYDORU
VLPEyOLFR EHP FRPR GHPRQVWUD
omRGHDSUHoRHKRVSLWDOLGDGHSRU
PHLRGDUHDOL]DomRGHDOPRoRVGH
QHJyFLRVFRQYLWHVSDUDSDOHVWUDV
IHLUDV HYHQWRV GH YiULDV QDWXUH
]DVHWF&RQWXGRRVSURILVVLRQDLV
GD,QWHOEUDVGHYHPHYLWDURUHFH
ELPHQWR GH SUHVHQWHV H FRQYLWHV
TXHH[FHGDPRYDORULQWUtQVHFRGH
XPD VLPSOHV FRUWHVLD H TXH SRV
VDPFRPSURPHWHUVXDFDSDFLGDGH
GHMXOJDUFRPLVHQomRDRIHUWDGH
SURGXWRV H VHUYLoRV GDTXHOH IRU
QHFHGRUSDUFHLUR1mRGHYHP VHU
DFHLWRV FRQYLWHV SDUD HYHQWRV GH
OD]HU WDLV FRPR IHVWDV SDVVHLRV
KRVSHGDJHQVYLDJHQVHWF


4. $R UHFHEHU XP EULQGH XP FRQYLWH
SDUD XP HYHQWR RX XP SUHVHQWH
GHYHVHID]HUXPDDQiOLVHTXHOHYH
HPFRQVLGHUDomRDOpPGRDVSHFWR
GR YDORU ILQDQFHLUR GR LWHP VH D
RIHUWD SRGH SUHMXGLFDU D LPSDUFLD
OLGDGH GH TXHP HVWi UHFHEHQGR
GLDQWH GH DQiOLVHVMXOJDPHQWRV IX
WXURV TXH YHQKDP HQYROYHU TXHP
RIHUHFHX R EULQGH 6H KRXYHU G~
YLGDRXDUHVSRVWDIRU6,0DRIHUWD
GHYHVHUUHFXVDGD

2. &RQYLWHV SDUD HYHQWRV GH FDUiWHU
SURILVVLRQDO H[FOXVLYDPHQWH FRP
LQWXLWR GH WUHLQDPHQWR WpFQLFR 
UHDOL]DGRV SRU IRUQHFHGRUHVSDU
FHLURVSRGHUmRVHUDFHLWRVVHPSUH
FRP D DSURYDomR IRUPDO HPDLO 
GD OLGHUDQoD LPHGLDWD H GLUHWRULD
HYLWDQGRVH DVVLP GHVFRQILDQoDV
TXDQWRjSRVVLELOLGDGHGHKDYHULQ
WHUHVVHSRUWUiVGHVVHVHYHQWRV

5. $RRIHUHFHUEULQGHVDSDUFHLURVFOLHQ
WHVGHYHVHGDUSUHIHUrQFLDjTXHOHV
TXHWHQKDPDPDUFDLQVWLWXFLRQDOGD
HPSUHVD EULQGHVLQVWLWXFLRQDLV 

3. 1mR SRGHP VHU DFHLWRVRIHUHFL
GRV IDYRUHV SDWURFtQLRV RX
SUHVHQWHV EULQGHV FRUWHVLDV
HPSUpVWLPRV  GHFDUiWHU SHVVRDO
TXHUHVXOWHPGHUHODFLRQDPHQWR
FRPDHPSUHVDHTXHSRV



6. 'HYHPRV DGRWDU D PHVPD UHJUD
DTXL GHVFULWD DR RIHUHFHU EULQGHV
HRX
WUHLQDPHQWRV
D
XP
FOLHQWHSDUFHLUR
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5HODomR
FRPDFLRQLVWDV
LQIRUPDo}HV
FRQWiEHLVH
JHUHQFLDLV
PHQWDo}HV GR PHUFDGR H GHFLV}HV
GHLQYHVWLPHQWRVHPREVHUYkQFLDj
3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH $WR RX
)DWR5HOHYDQWHGD&RPSDQKLDHGDV
QRUPDV H[SHGLGDV SHOD &90 VREUH
RDVVXQWR

1. 2 UHODFLRQDPHQWR FRP RV DFLR
QLVWDV GHYH EDVHDUVH QD FRPX
QLFDomR SUHFLVD WUDQVSDUHQWH H
RSRUWXQDGHLQIRUPDo}HVTXHOKHV
SHUPLWDPDFRPSDQKDUDV DWLYLGD
GHVHRGHVHPSHQKRGDHPSUHVD
EHP FRPR EXVFDUUHVXOWDGRV TXH
WUDJDPLPSDFWRVSRVLWLYRVQRVHX
YDORUGHPHUFDGRREVHUYDGRVHP
TXDOTXHU FDVR D 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomR GH $WR RX )DWR
5HOHYDQWH
GD
&RPSDQKLD
3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR  R
(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHDV
GHPDLV QRUPDV HPLWLGDV SHOD
&RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV
&90  H SHOD % 6$  %UDVLO
%ROVD%DOFmRVREUHRDVVXQWR

4. $ HPSUHVD FRQGX] SUiWLFDV GH
JHVWmR GH ULVFRV TXH YLVDP JHUDU
PDLRU
VHJXUDQoD
SDUD
FRODERUDGRUHV DFLRQLVWDV FOLHQWHV
IRUQHFHGRUHV SRGHU S~EOLFR H D
VRFLHGDGH JDUDQWLQGR SHUHQLGDGH
HPVXDRSHUDomR
5. $ &RPSDQKLD FRQGX] VHXV QHJyFLRV
YLVDQGR DVVHJXUDU RV LQWHUHVVHV GRV
DFLRQLVWDV H LQYHVWLGRUHV PDQWHQGR
XP UHODFLRQDPHQWR WUDQVSDUHQWH H
pWLFR VH XWLOL]DQGR GRV FDQDLV
DSURSULDGRV SDUD LQWHUDomR H
FRPXQLFDomRVREUHGHFLV}HVHDo}HV

2. 2V UHJLVWURV FRQWiEHLV GHYHP VHU
UHDOL]DGRVFRPEDVHQDVOHJLVODomR
H UHJXODPHQWDomR YLJHQWHV H GH
IRUPDTXHUHIOLWDPDUHDOLGDGHGDV
RSHUDo}HVGDHPSUHVD

6. &RQWDPRVFRP3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
HFRPXPDSROtWLFDGHQHJRFLDomRGH
YDORUHV PRELOLiULRV ³3ROtWLFD GH
1HJRFLDomR´  TXH HVWDEHOHFHP
HVVHQFLDOPHQWH
DV
VHJXLQWHV
GLUHWUL]HV D  REULJDomR GRV QRVVRV

3. 'HYHVH SURWHJHU DV LQIRUPDo}HV
DLQGDQmRGLYXOJDGDVSXEOLFDPHQWH
HTXHSRVVDPLQIOXHQFLDUDVPRYL
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FRODERUDGRUHVGHQmRGLYXOJDomRGH
LQIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDTXHQmR
VHMDPS~EOLFDVH E 2EULJDomRGRV
QRVVRV FRODERUDGRUHV GH QmR
UHDOL]DU QHJRFLDo}HV FRP DV Do}HV
GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HP
SHUtRGRV
YHGDGRV
FRQIRUPH
FRQVWDQWHGD3ROtWLFDGH1HJRFLDomR
H SHULRGLFDPHQWH LQIRUPDGR SHOD
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD  RX
GH SRVVH GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH
TXH SRVVD LQIOXHQFLDU QD FRWDomR
GRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDDLQGDQmRGLYXOJDGR
DRPHUFDGRSHORVFDQDLVRILFLDLVGH
GLYXOJDomRGD&RPSDQKLD




7. $OHUWDPRV D UHVSHLWR GDV VDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDV FtYHLV H FULPLQDLV
QRVFDVRVGHEHQHILFLDomRLQGHYLGD
QRXVRGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV
SDUD YHQGD RX FRPSUD GH Do}HV
GLUHWDPHQWH RX SRU LQWHUPpGLR GH
WHUFHLURV
8. 1RVVRV FRODERUDGRUHV GHYHUmR
HVWDU DWXDOL]DGRV FRQVWDQWHPHQWH
GDQRVVD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRHGD
QRVVD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR
FRQIRUPHDSURYDGDVSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
9. 2 LQWHLUR WHRU GD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomR H GD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomR SRGHUi VHU REWLGR QR
ZHEVLWH
GH
UHODo}HV
FRP
LQYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD >@  H
QR
ZHEVLWH
GD
&90
ZZZFYPJRYEU 
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*RYHUQRV
DXWRULGDGHV
S~EOLFDV
FRUUXSomRIUDXGH
SURSLQDVXERUQR
QHXWUDGD&RPSDQKLDH[LJLPRVTXH
WRGRV
RV
FRODERUDGRUHV
VH
SRVLFLRQHP GHVWD PHVPD PDQHLUD
HPUHODomRDFDQGLGDWRVRXSDUWLGRV
SROtWLFRV TXDQGR HVWLYHUHP IDODQGR
HPQRPHGD,QWHOEUDV

1. 7RGDV DV SHVVRDV VXMHLWDV D HVWH
&yGLJR FRQIRUPH DEUDQJrQFLD HV
WDEHOHFLGD HVWmR WHUPLQDQWHPHQWH
SURLELGDV GH RIHUHFHU SDJDU SUR
PHWHURXDXWRUL]DUTXDOTXHUVXERU
QRRXSURSLQDDDJHQWHS~EOLFRRX
UHSUHVHQWDQWHGRJRYHUQRGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWHSRUPHLRGHXPWHU
FHLURSDUDJDUDQWLUTXDOTXHUFRQWUD
WR YDQWDJHP FRQFHVVmR RX RXWUR
WUDWDPHQWRIDYRUiYHOSDUDD,QWHOEUDV

4. $FUHGLWDPRV TXH D HPSUHVD VHUi
H[LWRVDHPVHXVSURMHWRVVHDWXDUGH
IRUPD VXVWHQWiYHO FRP EDVH QRV
PpULWRV
GH
TXDOLGDGH
H
FRPSHWLWLYLGDGHGHVHXVSURGXWRVH
VHUYLoRV
$VVLP
FRQGHQDPRV
TXDOTXHU SUiWLFD GH FRUUXSomR
ODYDJHP GH GLQKHLUR WHUURULVPR
VXERUQR IUDXGH RX RXWUD SUiWLFD
LOHJDOGHDWXDomR

2. 7RGRV RV WHUFHLURV TXH SRUYHQWXUD
HVWHMDP UHSUHVHQWDQGR D ,QWHOEUDV
FRPR FRQVXOWRUHV DJHQWHV UH
SUHVHQWDQWHV FRPHUFLDLV GHVSD
FKDQWHV GLVWULEXLGRUHV UHYHQGDV
FRQWUDWDGRVLQGHSHQGHQWHVHVXE
FRQWUDWDGRV  TXH SRVVDP WHU
TXDOTXHU LQWHUDomR FRP DJHQWHV
S~EOLFRV RX UHSUHVHQWDQWHV GR
JRYHUQR GHYHUmR DJLU GH DFRUGR
FRP DV GLVSRVLo}HV DSOLFiYHLV D
HVVD UHODomR SUHYLVWDV QHVWH
&yGLJR

5. 4XDOTXHUIDWRVXVSHLWRRXTXHFRQ
ILJXUH GHVFXPSULPHQWR GRV LWHQV
DFLPDGHYHVHUFRPXQLFDGRDR&R
PLWrGHeWLFD5LVFRVH&RQIRUPLGD
GHGLUHWDPHQWHRXDWUDYpVGHXP
GRV FDQDLV GH GHQ~QFLD GHVFULWRV
QRILQDOGHVVH&yGLJR*DUDQWLPRV
WRWDOVLJLORHFRQILGHQFLDOLGDGHQR
WUDWDPHQWRGDVGHQ~QFLDV

3. 3DUD JDUDQWLU D SRVWXUD LVHQWD H
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&RPXQLFDomR
FRPDLPSUHQVD



,QVLVWLPRVTXHQRXVRGHUHGHVVRFLDLV
WRGRV VH SRUWHP GH IRUPD pWLFD H
DOLQKDGDDRVYDORUHVTXHGHIHQGHPRV
3DUD WDQWR XWLOL]HP FRPR UHIHUrQFLD
0DQXDOGH &RQGXWD GDV 5HGHV 6RFLDLV
&RUSRUDWLYDV GLVSRQtYHO QD LQWUDQHW
,70.7,167 

1HQKXPFRODERUDGRUHVWiDXWRUL]DGRD
PDQLIHVWDUVH SXEOLFDPHQWH MRUQDLV
PtGLDVVRFLDLVUiGLRH79 HPQRPHGD
,QWHOEUDVTXDQGRQmRKRXYHUFRQVHQWL
PHQWRH[SOtFLWRHQmRHVWLYHUKDELOLWDGR
SDUD WDO $ FRPXQLFDomR H[WHUQD GHYH
DWHQGHU DR SURFHGLPHQWR &RPXQL
FDomR,QWHOEUDVLQWHUQD H H[WHUQD GLV
SRQtYHOQD,QWUDQHW PDQXDO GH JHVWmR
0* $QH[R (  HVSHFLDOPHQWH QR
LWHP TXH WUDWD VREUH R DVVXQWR H DR
GLVSRVWRQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR

$ 'LUHWRULD GH 0DUNHWLQJ GD ,QWHOEUDV
FRRUGHQDWRGDDFRPXQLFDomRH[WHUQD
GDHPSUHVDFRPRPHUFDGRHGHYHVHU
HQYROYLGDTXDQGRKRXYHUQHFHVVLGDGH

$ FRPXQLFDomR GD ,QWHOEUDV FRP R
PHUFDGR VHUi VHPSUH SDXWDGD HP
PHQVDJHQV YHUGDGHLUDV pWLFDV H
SRVLWLYDV QXQFD ID]HQGR XVR GH
H[SUHVV}HV
H
SRVWXUDV
SUHFRQFHLWXVRVDV GLVFULPLQDWyULDV RX
H[FOXGHWQHV
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'LYXOJDomR
HWUHLQDPHQWR


1. 7RGRVRVFRODERUDGRUHVGHYHPVHU
WUHLQDGRV SDUD WHU FRQKHFLPHQWR
GR SUHVHQWH &yGLJR EHP FRPR
RULHQWDGRV TXDQWR DR VHX XVR QR
GLDDGLD7DOSDSHOGHYHVHUDVVX
PLGRSHODVOLGHUDQoDVGDHPSUHVD
HPWRGRVRVQtYHLV'LDQWHGHVLWX
Do}HVGXYLGRVDVTXHQmRHVWHMDP
FRQWHPSODGDV QR SUHVHQWH &yGL
JRGHYHVHUHFRUUHUDR&RPLWrGH
eWLFD5LVFRVH&RQIRUPLGDGHTXH
EXVFDUiVDQDUDVTXHVW}HV

3. 2 WUHLQDPHQWR FRQWLQXDGR YLVD
SURSRUFLRQDUDFRPSUHHQVmR GHV
VH&yGLJRHGDVIHUUDPHQWDVDSUR
SULDGDVSDUDFXPSULUWRGDVDVOHLVH
UHJXODPHQWDo}HVQHFHVViULDV HP
TXDOTXHUOXJDUHPTXHHVWHMDPED
VHDGRVHHPTXDOTXHUOXJDURQGHD
,QWHOEUDVDWXH
4. 2FRQWH~GRGRWUHLQDPHQWRpDYD
OLDGRHDWXDOL]DGRSHULRGLFDPHQWH
SDUD DVVHJXUDU TXH HOH FRQWLQXH
UHOHYDQWH H DWXDO SHOR &RPLWr GH
eWLFD5LVFRVH&RQIRUPLGDGH

2. $OpPGRVPpWRGRVWUDGLFLRQDLVGH
WUHLQDPHQWR D ,QWHOEUDV EXV
5.
FDUi FRP D URWLQD TXH VH IL]HU
QHFHVViULDPDQWHUSURJUDPDV GH
DSUHQGL]DGR LQFOXVLYH SRU PtGLDV
HOHWU{QLFDVRQGHVHUmRDERUGDGRV
DVVXQWRVGLYHUVRVWDLVFRPR SUH
YHQomR GH GLVFULPLQDomR pWLFD 
IUDXGHVLQWHJULGDGHGHGDGRVDQ
WLFRUUXSomRHQWUHRXWURV
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1D
LQWUDQHW
D
,QWHOEUDV
GLVSRQLELOL]DUi R SUHVHQWH &yGLJR
H RXWURV PDWHULDLV SROtWLFDV H
SURFHGLPHQWRVTXHUHIRUFHPVXDV
SROtWLFDVHYDORUHV





(VFODUHFLPHQWRV
GHVFXPSULPHQWRV
HGHQ~QFLDV
RX DFRQVHOKDUVH FRP RV VXSH
ULRUHV RX FRP R &RPLWr GH eWLFD
5LVFRVH&RQIRUPLGDGH

1. $DSOLFDomRGDVUHFRPHQGDo}HVH
GRVSURFHGLPHQWRVGHVFULWRV QHV
WH&yGLJRGHSHQGHGRHVIRUoR GH
FDGDXPHWRGRVVmRUHVSRQViYHLV
SRU LVVR 7RGRV RV FRODERUDGRUHV
VmR UHVSRQViYHLV QmR Vy SRU VXD
SUySULDFRQGXWDPDVWDPEpPWrP
SRUREULJDomRFRPXQLFDUTXDOTXHU
YLRODomRDHVWH&yGLJR'DPHVPD
IRUPD SDUFHLURV IRUQHFHGRUHV H
FOLHQWHV WrP D SRVVLELOLGDGH GH
UHODWDU TXDOTXHU GHVFXPSULPHQWR
GHVWH&yGLJR

5. 8WLOL]HVHGHXPGRVVHJXLQWHVFD
QDLVGHFRPXQLFDomR
D (QYLH VHX UHODWR SDUD R HPDLO
JUXSRFRPSOLDQFH#LQWHOEUDVFR
PEU
E 3URFXUH XP GRV PHPEURV GR
&RPLWr GH eWLFD 5LVFRV H
&RQIRUPLGDGH

2. 5HVSHLWR jV OHJLVODo}HV UHJUDV
pWLFDVHDHVVH&yGLJRQmRpXPD
HVFROKDpXPDREULJDomR


F 8WLOL]HRFDQDOGHGHQ~QFLDVQR
HQGHUHoR ZZZLQWHOEUDVFRP
EUFDQDOGHGHQXQFLD GLVSR
QtYHO QRV LGLRPDV SRUWXJXrV
HVSDQKROHLQJOrV

3. 9RFrGHYHUiUHDOL]DUXPDGHQ~Q
FLDTXDQGRWLYHUFRQKHFLPHQWRRX
VXVSHLWDV GH TXH D YLRODomR GR
&yGLJR HVWHMD RFRUUHQGR RX SR
GHUiRFRUUHU(VVDGHQ~QFLD GHYH
VHUIHLWDGHIRUPDKRQHVWDMXVWDH
UHVSHLWRVD7RGDGHQ~QFLDUHFHEL
GDSHODHPSUHVDVHUiWUDWDGDFRP
FRQILGHQFLDOLGDGH1mRKDYHUi UH
WDOLDomR DR FRODERUDGRU SDUFHLUR
FOLHQWH RX IRUQHFHGRU SRU VH UH
SRUWDUHPERDIp

G/LJXHSDUD  
H 8WLOL]H R SURJUDPD )DODQGR
)UDQFDPHQWH DSHQDVSDUDFR
ODERUDGRUHV GLUHFLRQDQGRVXD
TXHVWmRjSUHVLGrQFLDDXGLWRULD
LQWHUQDRXDR&RPLWr
I 'LULMDVHDXPGRVGLUHWRUHVGD
HPSUHVD
6. 2 &RPLWr GH eWLFD 5LVFRV H &RQ
IRUPLGDGH PDQWHUi UHJLVWUR GH
WRGRVRVFRQWDWRVHGHQ~QFLDVGL
ULJLGRVDHOHSUHVHUYDQGRDFRQIL
GHQFLDOLGDGHHSURWHomRGHGDGRV

4. 6HKRXYHUG~YLGDV TXDQWRD VLWX
Do}HV H QHJyFLRV FRP DSDUrQFLD
VXVSHLWDRXTXHQmRWHQKDPOHJL
WLPLGDGHFODUDRVSURILVVLRQDLVGH
YHP FRPSDUWLOKDU D SUHRFXSDomR
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7. 4XDOTXHU SHVVRD TXH VROLFLWDU
HVFODUHFLPHQWRV DOXVLYRV D HVWH
&yGLJR GHQXQFLDU SRVVtYHO
YLRODomR GDV SROtWLFDV H QRUPDV
GD &RPSDQKLD RX DX[LOLDU XPD
LQYHVWLJDomR HVWDUi DGRWDQGR D
FRQGXWD FRUUHWD H LQFHQWLYDGD
SHOD&RPSDQKLD
8. 6HUi SXQLGD WRGD PHGLGD TXH
FRQVWLWXD UHWDOLDomR FRQWUD R
SURILVVLRQDO TXH WHQKD IHLWR
GHQ~QFLDV






9. 6H YRFr HVWLYHU VRIUHQGR RX
VXVSHLWDU TXH DOJXpP HVWHMD
VRIUHQGR DOJXP WLSR GH
UHSUHViOLD
LQIRUPH
LPHGLDWDPHQWH R &RPLWr GH
eWLFD5LVFRVH&RQIRUPLGDGHSRU
TXDOTXHU
GRV
FDQDLV
PHQFLRQDGRVQRLWHPDFLPD
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32/Ë7,&$'(,1',&$d2'260(0%526'2

&216(/+2'($'0,1,675$d2
',5(725,$(67$787È5,$(
0(0%526'26&20,7Ç6'($66(6625$0(172



WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞĂƉůŝĐĂă͗
܈DĂƚƌŝǌ&܈ŝůŝĂůD&܈ŝůŝĂůD'&܈ŝůŝĂů^:

 2%-(7,92

 $ SUHVHQWH 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR ³3ROtWLFD GH ,QGLFDomR´  WHP R LQWXLWR GH
HVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HVFULWpULRVHSURFHGLPHQWRVSDUDDLQGLFDomRGHPHPEURV
DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 'LUHWRULD ([HFXWLYD H PHPEURV GH FRPLWrV GH
DVVHVVRUDPHQWR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD ,QWHOEUDV 6$  ,QG~VWULD GH
7HOHFRPXQLFDomR (OHWU{QLFD %UDVLOHLUD ³&DUJRV (OHJtYHLV´ H ³&RPSDQKLD´
UHVSHFWLYDPHQWH 

 9,*Ç1&,$

 $SUHVHQWH3ROtWLFDGH,QGLFDomRHQWUDUiYLJRUDSDUWLUGDGDWDGHVXDDSURYDomRSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFDEHQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDOWHUiODGH
WHPSRVHPWHPSRV

 35,1&Ë3,26

 7RGDV DV LQGLFDo}HV D FDUJRV HOHJtYHLV GHYHUmR REVHUYDU D SUHVHQWH 3ROtWLFD GH
,QGLFDomR R GLVSRVWR QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD ³(VWDWXWR 6RFLDO´  QR
&yGLJRGHeWLFDGD&RPSDQKLD ³&yGLJRGHeWLFD´ QR5HJXODPHQWRGH/LVWDJHP
GR1RYR0HUFDGRHPLWLGRSHOD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´H³5HJXODPHQWR
GR1RYR0HUFDGR´UHVSHFWLYDPHQWH EHPFRPRQDOHJLVODomRYLJHQWH

 &RPR GLUHWUL] JHUDO R SURFHVVR GH LQGLFDomR GH FDQGLGDWRV GHYH YLVDU TXH RV
&DUJRV(OHJtYHLVVHMDPSUHHQFKLGRVSRUPHPEURVGHSHUILOGLYHUVLILFDGROHYDQGR
VH HP FRQWD FRQKHFLPHQWRV H[SHULrQFLDV FRPSRUWDPHQWRV DVSHFWRV FXOWXUDLV
IDL[DHWiULDHJrQHUR

 2V LQGLFDGRV DRV FDUJRV GHYHUmR VHU SURILVVLRQDLV DOWDPHQWH TXDOLILFDGRV FRP
QRWiYHOH[SHULrQFLDSURILVVLRQDOWpFQLFDHDFDGrPLFDFRPUHSXWDomRLOLEDGD

 4XDQGR GD LQGLFDomR GH PHPEURV GRV &DUJRV (OHJtYHLV VHUmR REVHUYDGRV RV
FULWpULRVGHLQWHJULGDGH background check GHLQWHJULGDGH 
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&216(/+2'($'0,1,675$d2
DIRETRIZES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA INDICAÇÃO

 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiFRPSRVWRSRUQRPtQLPRPHPEURVHIHWLYRV
REVHUYDGRRTXHGLVSXVHUR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDFRPPDQGDWRXQLILFDGR
GH  DQR SHUPLWLGD D UHHOHLomR FDEHQGR j $VVHPEOHLD *HUDO GHVLJQDU HQWUH RV
PHPEURVGHVVHyUJmRDTXHOHVTXHGHVHPSHQKDPDVIXQo}HVGH3UHVLGHQWHH9LFH
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

 'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPRRXRTXHIRUPDLRU
GHYHUmR VHU FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV FRQIRUPH GHILQLomR GR 5HJXODPHQWR GR
1RYR0HUFDGRHH[SUHVVDPHQWHGHFODUDGRVFRPRWDLVQDDWDGD$VVHPEOHLD*HUDO
TXH RV HOHJHU VHQGR WDPEpP FRQVLGHUDGR V  FRPR LQGHSHQGHQWH V  R V 
FRQVHOKHLUR V HOHLWR V PHGLDQWHYRWDomRHPVHSDUDGRQRVWHUPRVGDOHL

 4XDQGR HP GHFRUUrQFLD GD REVHUYkQFLD GR SHUFHQWXDO UHIHULGR QR LWHP DFLPD R
UHVXOWDGR JHUDU XP Q~PHUR IUDFLRQiULR D FRPSDQKLD GHYH SURFHGHU DR
DUUHGRQGDPHQWRSDUDRQ~PHURLQWHLURLPHGLDWDPHQWHVXSHULRU

 3DUDILQVGHHQTXDGUDPHQWRGRFULWpULRGH³LQGHSHQGrQFLD´SUHYLVWRQR5HJXODPHQWR
GR 1RYR 0HUFDGR QmR SRGHUi VHU HOHLWR FRPR FRQVHOKHLUR LQGHSHQGHQWH DTXHOH
TXH L  IRU DFLRQLVWD FRQWURODGRU GLUHWR RX LQGLUHWR GD &RPSDQKLD LL  WHQKD VHX
H[HUFtFLRGHYRWRQDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRYLQFXODGRSRUDFRUGR
GH DFLRQLVWDV TXH WHQKD SRU REMHWR PDWpULDV UHODFLRQDGDV j &RPSDQKLD LLL  IRU
F{QMXJHFRPSDQKHLURRXSDUHQWHHPOLQKDUHWDRXFRODWHUDODWpVHJXQGRJUDXGR
DFLRQLVWD FRQWURODGRU GH  DGPLQLVWUDGRU GD FRPSDQKLD RX GH DGPLQLVWUDGRU GR
DFLRQLVWD FRQWURODGRU GD &RPSDQKLD H LY WHQKD VLGR QRV ~OWLPRV  WUrV  DQRV
HPSUHJDGRRXGLUHWRUGD&RPSDQKLDRXGRVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRU

 3DUD ILQV GD YHULILFDomR GR HQTXDGUDPHQWR GR FDQGLGDWR DR FDUJR GH PHPEUR
LQGHSHQGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DV VHJXLQWHV VLWXDo}HV GHYHP VHU
DQDOLVDGDVGHPRGRDYHULILFDUVHLPSOLFDPSHUGDGH³LQGHSHQGrQFLD´GRFDQGLGDWR
HP UD]mR GDV FDUDFWHUtVWLFDV PDJQLWXGH H H[WHQVmR GR UHODFLRQDPHQWR L  VH R
FDQGLGDWR p DILP DWp VHJXQGR JUDX GR DFLRQLVWD FRQWURODGRU GHDGPLQLVWUDGRU GD
&RPSDQKLD RX GH DGPLQLVWUDGRUGR DFLRQLVWD FRQWURODGRUGD &RPSDQKLD LL  VH R
FDQGLGDWR IRL QRV ~OWLPRV  WUrV  DQRV HPSUHJDGR RX GLUHWRU GH VRFLHGDGHV
FROLJDGDV FRQWURODGDV RX VRE FRQWUROH FRPXP LLL  VH R FDQGLGDWR WHP UHODo}HV
FRPHUFLDLVFRPD&RPSDQKLDRVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRURXVRFLHGDGHVFROLJDGDV
FRQWURODGDVRXVREFRQWUROHFRPXP LY VHRFDQGLGDWRRFXSDFDUJRHPVRFLHGDGH
RX HQWLGDGH TXH WHQKD UHODo}HV FRPHUFLDLV FRP D &RPSDQKLD RX FRP R VHX
DFLRQLVWD FRQWURODGRU TXH WHQKD SRGHU GHFLVyULR QD FRQGXomR GDV DWLYLGDGHV GD
UHIHULGD VRFLHGDGH RX HQWLGDGH Y  VH R FDQGLGDWR UHFHEH RXWUD UHPXQHUDomR GD
&RPSDQKLDGHVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRUVRFLHGDGHVFROLJDGDVFRQWURODGDVRXVRE
FRQWUROH FRPXPDOpPGDTXHODUHODWLYDjDWXDomRFRPRPHPEURGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRRXGHFRPLWrVGD&RPSDQKLDGHVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRUGHVXDV
VRFLHGDGHV FROLJDGDV FRQWURODGDV RX VRE FRQWUROH FRPXP H[FHWR SURYHQWRV HP
GLQKHLUR GHFRUUHQWHV GH SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO VRFLDO GD FRPSDQKLD H EHQHItFLRV
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DGYLQGRVGHSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU

 2VPHPEURVLQGLFDGRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRV
FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV GHYHUmR DWHQGHU RV VHJXLQWHV FULWpULRV DOpP GRV
UHTXLVLWRVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVGDTXHOHVSUHYLVWRVQRLWHPGHVWD3ROtWLFDGH
,QGLFDomR H GRV H[SUHVVRV QR (VWDWXWR 6RFLDO H GHPDLV SDFWRV VRFLHWiULRV
SRUYHQWXUD H[LVWHQWHV TXH WHQKDP D &RPSDQKLD FRPR REMHWR L  DOLQKDPHQWR H
FRPSURPHWLPHQWRFRPRVYDORUHVHDFXOWXUDGD&RPSDQKLD LL FRPSURPHWLPHQWR
FRP RV SULQFtSLRV H GHPDLV GLVSRVLo}HV GR &yGLJR GH eWLFD LLL GLVSRQLELOLGDGH
GHWHPSRSDUDGHGLFDUVHDGHTXDGDPHQWHjIXQomRHUHVSRQVDELOLGDGHDVVXPLGD
TXHYDLDOpPGDSUHVHQoDQDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGDOHLWXUD
GDSUpYLDGRFXPHQWDomR

 6HUmR FRQVLGHUDGRV DLQGD FRQKHFLPHQWR GDV PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDOHJLVODomRVRFLHWiULDUHJXODomRHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVYLVDQGRXP
FRQVHOKR FRP P~OWLSODV FRPSHWrQFLDV TXH SRVVD DWHQGHU D WRGDV DV GHPDQGDV
HVWUDWpJLFDVGRQHJyFLR

PROCEDIMENTO PARA INDICAÇÃO
 $FRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiVHUDYDOLDGDDRILQDOGHFDGD
PDQGDWR SDUD EXVFDU R DWHQGLPHQWR DRV FULWpULRV FRQVWDQWHV GHVWD 3ROtWLFD GH
,QGLFDomRTXDQGRGDDSURYDomRGRVFDQGLGDWRVSURSRVWRVSHODDGPLQLVWUDomR

 $SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiOHYDU
HPFRQVLGHUDomRRVHXERPGHVHPSHQKRGXUDQWHRSHUtRGRVXDH[SHULrQFLDHD
DVVLGXLGDGHQDVUHXQL}HVGXUDQWHRPDQGDWRDQWHULRUFRQIRUPHRVUHVXOWDGRVGR
SURFHVVR GH DYDOLDomR SHULyGLFD GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP FRPR DV
FRQFOXV}HVTXDQWRjDGHTXDomRRXQHFHVVLGDGHGHDMXVWHVHPVXDFRPSRVLomR

 &DGD FDQGLGDWR DR FDUJR GH FRQVHOKHLUR LQGHSHQGHQWH GHYHUi DSUHVHQWDU
GHFODUDomR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DWHVWDQGR VHX HQTXDGUDPHQWR HP
UHODomR DRV FULWpULRV GH LQGHSHQGrQFLD HVWDEHOHFLGRV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR
0HUFDGR FRQWHPSODQGR D UHVSHFWLYD MXVWLILFDWLYD VH YHULILFDGD DOJXPD GDV
VLWXDo}HVSUHYLVWDVQRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYHUi DSURYDU D PDQLIHVWDomR VREUH D
LQGHSHQGrQFLD GR V  FDQGLGDWR V  D PHPEUR V  LQGHSHQGHQWHV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDVHULQVHULGDQDSURSRVWDGDDGPLQLVWUDomRUHIHUHQWHjDVVHPEOHLD
JHUDOTXHGHOLEHUDUVREUHDHOHLomRGHDGPLQLVWUDGRUHV

 2SURFHGLPHQWRSUHYLVWRQRLWHPDFLPDQmRVHDSOLFDjVLQGLFDo}HVGHFDQGLGDWRV
D PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D  TXH QmR DWHQGDP DR SUD]R GH
DQWHFHGrQFLDSDUDLQFOXVmRGHFDQGLGDWRVQREROHWLPGHYRWRFRQIRUPHGLVSRVWRQD
UHJXODPHQWDomR HGLWDGD SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ³&90´  VREUH
YRWDomRDGLVWkQFLDH E SDUDHOHLomRPHGLDQWHYRWDomRHPVHSDUDGRQRVWHUPRV
GDOHL
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 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHPSUH LQGLFDUi XPD FKDSD GH FDQGLGDWRV D VHU
VXEPHWLGDjDSUHFLDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

 2EVHUYDGRV RV SHUFHQWXDLV GH Do}HV H GHPDLV FRQGLo}HV SUHYLVWDV QD
UHJXODPHQWDomRHOHJLVODomRDSOLFiYHLVRVDFLRQLVWDVSRGHPLQGLFDUPHPEURVSDUD
FRPSRUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQGRKRXYHUFDUJRVYDJRVFRPDRPHQRV
 YLQWHHFLQFR GLDVDQWHVGDGDWDSUHYLVWDSDUDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
TXHGHOLEHUDUVREUHDHOHLomRGHPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

 $LQGLFDomRGHFDQGLGDWRGHQWURGRSUD]RSUHYLVWRQRLWHPDQWHULRUSRVVLELOLWDUiD
LQFOXVmR GR QRPH GR PHVPR QR EROHWLP GH YRWR j GLVWkQFLD H LQFOXVmR GH VXDV
LQIRUPDo}HV QD SURSRVWD GD DGPLQLVWUDomR UHIHUHQWHV j $VVHPEOHLD *HUDO TXH
GHOLEHUDUVREUHDHOHLomRGHPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

 $LQGLFDomRGHFDQGLGDWRIRUDGRSUD]RSUHYLVWRQRLWHPDQWHULRUQmRSRVVLELOLWDUiD
LQFOXVmR GR QRPH GR FDQGLGDWR QR EROHWLP GH YRWR j GLVWkQFLD H LQIRUPDo}HV QD
SURSRVWD GD DGPLQLVWUDomR 1mR REVWDQWH D VROLFLWDomR GH LQFOXVmR GH FDQGLGDWR
VHUiDPSODPHQWHGLYXOJDGDDRPHUFDGRRXFDVRQmRKDMDWHPSRKiELOQDSUySULD
$VVHPEOHLD*HUDO

 ',5(725,$(67$787È5,$

DIRETRIZES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA INDICAÇÃO
 $ 'LUHWRULD (VWDWXWiULD VHUi FRPSRVWDSRU QR PtQLPR H QR Pi[LPR 'LUHWRUHV
DFLRQLVWDV RX QmR UHVLGHQWHV QR SDtV HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGRVTXDLVXP'LUHWRU3UHVLGHQWHHXP'LUHWRU)LQDQFHLURHXP'LUHWRU
GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV VHQGR SHUPLWLGD D FXPXODomR GH FDUJRV SDUD
PDQGDWR XQLILFDGR GH  DQRV SHUPLWLGD D UHHOHLomR 6H DSOLFiYHO RV GHPDLV
'LUHWRUHVWHUmRDVGHVLJQDo}HVDHOHVFRQIHULGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYHUi LQGLFDU SDUD D FRPSRVLomR GD 'LUHWRULD
(VWDWXWiULDSURILVVLRQDLVTXHDOpPGHDWHQGHURVUHTXLVLWRVGRLWHPSRVVXDPD
KDELOLGDGH GH KDUPRQL]DU RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD DFLRQLVWDV JHVWRUHV H
FRODERUDGRUHVWHQGRFRPREDVHDOHJDOLGDGHHDpWLFD

 2VFDQGLGDWRVDPHPEURGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDGHYHUmRDWHQGHUDRVVHJXLQWHV
FULWpULRVDOpPGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVGDTXHOHVSUHYLVWRVQRLWHP
GHVWD3ROtWLFDGH,QGLFDomRHGRVH[SUHVVRVQR(VWDWXWR6RFLDOHGHPDLVSDFWRV
VRFLHWiULRV SRUYHQWXUD H[LVWHQWHV TXH WHQKDP D &RPSDQKLD FRPR REMHWR L 
DOLQKDPHQWR H FRPSURPHWLPHQWR FRP RV YDORUHV H D FXOWXUD GD &RPSDQKLD LL 
FRPSURPHWLPHQWRFRPRVSULQFtSLRVHGHPDLVGLVSRVLo}HVGR&yGLJRGHeWLFD LLL 
GLVSRQLELOLGDGHGHWHPSRSDUDGHGLFDUVHH[FOXVLYDPHQWHHHPWHPSRLQWHJUDOQD
IXQomRH[HUFLGDQD&RPSDQKLDH LY KDELOLGDGHVSDUDLPSOHPHQWDUDVHVWUDWpJLDV
HQIUHQWDURVGHVDILRVHDWLQJLURVREMHWLYRVGD&RPSDQKLD

 2V FDUJRV GH SUHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H 'LUHWRU 3UHVLGHQWH RX
SULQFLSDOH[HFXWLYRQmRSRGHUmRVHUDFXPXODGRVQDPHVPDSHVVRD
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PROCEDIMENTO PARA INDICAÇÃO
 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYHUi EXVFDU HOHJHU FRPR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH XP
H[HFXWLYRDSWRDOLGHUDUDJHVWmRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDFRPREVHUYkQFLDDRV
OLPLWHVGHULVFRHjVGLUHWUL]HVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

 $SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVPHPEURVGD'LUHWRULDGHYHUiFRQVLGHUDUVXDDYDOLDomR
SHULyGLFDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

 &20,7Ç6'($66(6625$0(172

DIRETRIZES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA INDICAÇÃO
 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi FULDU &RPLWrV SDUD R VHX DVVHVVRUDPHQWR
GHVLJQDQGR VHXV PHPEURV H HVWDEHOHFHQGR VHXV UHJLPHQWRV LQWHUQRV LQFOXLQGR
UHJUDVVREUHFRPSRVLomRSUD]RGHJHVWmRUHPXQHUDomRHIXQFLRQDPHQWR

 2EVHUYDGDDVOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVSRGHUmRVHULQGLFDGRVSDUD
FRPSRURVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX
GD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD

 2V FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR WHUmR D FRPSRVLomR LQGLFDGD QRV UHVSHFWLYRV
UHJLPHQWRV LQWHUQRV REVHUYDGR R TXH GLVSXVHU DV OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHLV

 2V UHTXLVLWRV H LPSHGLPHQWRV HVWDEHOHFLGRV SDUD RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR VH DSOLFDP DRV SDUWLFLSDQWHV GH FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHVWHVSDUWLFLSDQWHVVHUHPRXQmRPHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

 $ &RPSDQKLD SRGHUi FRQWDU FRP &RPLWrV QmR HVWDWXWiULRV DGPLQLVWUDWLYRV QmR
YLQFXODGRV HRX VXERUGLQDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RV TXDLV WHUmR
IXQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHVSHFtILFDVHQmRSUHFLVDUmRGHDSURYDomRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRSDUDVHUHPLQVWDODGRV

PROCEDIMENTO PARA INDICAÇÃO
 $HOHLomRGRVPHPEURVGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRGD&RPSDQKLDGHYHUiVHU
IHLWDREULJDWRULDPHQWHSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

 $SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVPHPEURVGRVFRPLWrVGHYHUiFRQVLGHUDURVUHVXOWDGRV
GRSURFHVVRGHDYDOLDomRSHULyGLFDGR&RPLWr

 ',6326,d®(6*(5$,6

 7RGRV RV PHPEURV GRV &DUJRV (OHJtYHLV FDVR GHYLGDPHQWH HOHLWRV GHYHUmR
DVVLQDURUHVSHFWLYRWHUPRGHSRVVHHUHDOL]DUDGHFODUDomRGHTXHWUDWDRDUWLJR
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GD,QVWUXomR&90QGHGHPDLRGHFRQIRUPHDOWHUDGD

 2LQWHLURWHRUGHVWD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGHYHUiVHUGLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLDHP
VHXZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV ZZZULLQWHOEUDVFRPEU HQRZHEVLWHGD
&90 ZZZFYPJRYEU 
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32/Ë7,&$'(
5(081(5$d2





3URFHGLPHQWRVHDSOLFDj
ց0DWUL]ց)LOLDO$0ց)LOLDO0*ց)LOLDO6-



,1752'8d2

$ SUHVHQWH 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR ³3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR´  HVWDEHOHFH DV
GLUHWUL]HV TXH GHYHUmR VHU REVHUYDGDV TXDQWR j UHPXQHUDomR GR SHVVRDOFKDYH GD
DGPLQLVWUDomR GD ,QWHOEUDV 6$  ,QG~VWULD GH 7HOHFRPXQLFDomR (OHWU{QLFD %UDVLOHLUD H
VXDVFRQWURODGDV ³,QWHOEUDV´RX³&RPSDQKLD´ 


&RQVWLWXL SHVVRDOFKDYH GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QRV WHUPRV GD SUHVHQWH
3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR RV PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD GLUHWRULD GR
FRQVHOKR ILVFDO TXDQGR LQVWDODGR  H GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR ³3HVVRDO&KDYHGD$GPLQLVWUDomR´ 

$ UHPXQHUDomR JOREDO GRV PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GD GLUHWRULD GD
&RPSDQKLD ³&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR´ H ³'LUHWRULD´  GHYHUi VHU IL[DGD SHOD
$VVHPEOHLD *HUDO GHYHQGR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR IL[DU RV KRQRUiULRV PHQVDLV
GRVVHXVPHPEURVHGRVPHPEURVGD'LUHWRULD

$ UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO GD &RPSDQKLD ³&RQVHOKR )LVFDO´ 
TXDQGR LQVWDODGR VHUi IL[DGD SHOD $VVHPEOHLD *HUDO TXH RV HOHJHU UHVSHLWDQGR RV
YDORUHVPtQLPRVHVWDEHOHFLGRVSRUOHL

2V PHPEURV GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD ³&RPLWrV´ VHUmRUHPXQHUDGRVGHDFRUGRFRPRTXHGHWHUPLQDUR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR




35,1&Ë3,26%È6,&26'(5(081(5$d2
$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRWHPFRPRSULQFLSDOIXQomRDOLQKDURVLQWHUHVVHVGR3HVVRDO
&KDYH GD $GPLQLVWUDomR H RV REMHWLYRV GD &RPSDQKLD EDVHDGDQDV PHOKRUHV SUiWLFDV
DGRWDGDVSHORPHUFDGR


$UHPXQHUDomRJOREDOGR3HVVRDO&KDYHGD$GPLQLVWUDomRSRGHUiVHUFRQVWLWXtGDSHORV
VHJXLQWHVFRPSRQHQWHV L UHPXQHUDomRIL[D LL UHPXQHUDomRYDULiYHO SDUWLFLSDomRQRV
OXFURVE{QXVHWF  LLL EHQHItFLRV LY EHQHItFLRVSyVH[HUFtFLRGRFDUJR Y EHQHItFLRV
PRWLYDGRVSHODFHVVDomRGHH[HUFtFLRGRFDUJRH Y UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV

&DEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHWHUPLQDUDSURSRUomRGHFDGDFRPSRQHQWHGD
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UHPXQHUDomRGR3HVVRDO&KDYHGD$GPLQLVWUDomRGHQWUHDTXHOHVDFLPDUHODFLRQDGRV




5(081(5$d2),;$
$ UHPXQHUDomR IL[D GR 3HVVRDO&KDYH GD $GPLQLVWUDomR VHUi EDVHDGD QDV
UHVSRQVDELOLGDGHV GR FDUJR H H[SHULrQFLDV LQGLYLGXDLV 3DUD HVWDEHOHFLPHQWR GH WDO
UHPXQHUDomR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi UHTXHUHU D DVVHVVRULD GH HPSUHVD
HVSHFLDOL]DGD


$UHPXQHUDomRIL[DGR3HVVRDO&KDYHGHYHUiVHUUHYLVWDDQXDOPHQWHSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR GH IRUPD TXH VHMD DGHTXDGD jV SUiWLFDV GH PHUFDGR RX DWXDOL]DGD
PRQHWDULDPHQWH




5(081(5$d29$5,È9(/
D

%Ð186


2 3HVVRDO&KDYH GD $GPLQLVWUDomR FRP H[FHomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO 
SRGHUmRSDUWLFLSDUGHXPSURJUDPDDQXDOGHE{QXVYLVDQGRSURPRYHURPDLRULQWHUHVVH
H DOLQKDPHQWR GH VHXV REMHWLYRV FRP RV GD &RPSDQKLD 2V PRQWDQWHV D VHUHP
DWULEXtGRVQRkPELWRGHVWHSURJUDPDGHYHUmRUHVXOWDUGHSURFHVVRGHDYDOLDomRREMHWLYD
H VXEMHWLYD GR SDUWLFLSDQWH $ DYDOLDomR REMHWLYD SRGHUi UHVXOWDU GR FXPSULPHQWR GH
PHWDV DQXDLV HVWDEHOHFLGDV HP FRQWUDWR GH JHVWmR HQTXDQWR DYDOLDomR VXEMHWLYD VHUi
DTXHOD UHDOL]DGD SRU VXSHULRUHV SDUHV HRX VXERUGLQDGRV FRQIRUPH YHQKD D VHU
GHWHUPLQDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2SDJDPHQWRGRE{QXVVHUiUHDOL]DGRQRSHUtRGRGH GR]H PHVHVVXEVHTXHQWHVDR
HQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDODYDOLDGR

E

3$57,&,3$d2126/8&526


2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD SRGHUmR ID]HU MXV D
SDUWLFLSDomR QR OXFUR GD &RPSDQKLD FRQIRUPH GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO H
REVHUYDGRRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD




%(1()Ë&,26
3RGHUmRVHUFRQFHGLGRVDR3HVVRDO&KDYHGD$GPLQLVWUDomRDFULWpULRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRXPFRQMXQWRGHEHQHItFLRVWDLVFRPRSODQRGHVD~GHYDOHDOLPHQWDomR
YDOHWUDQVSRUWH DWULEXLomR GH FHOXODU FRPSXWDGRU YHtFXORV SURILVVLRQDLV JDUDQWLDV
FRQFHGLGDVSHOD&RPSDQKLDHRXFRQWURODGDVHPFRQWUDWRVGHDOXJXHOGHQWUHRXWURV





%(1()Ë&,263Ï6(;(5&Ë&,2'2&$5*2
3RGHUmR VHU DWULEXtGRV DR 3HVVRDO&KDYH GD $GPLQLVWUDomR D FULWpULR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR EHQHItFLRV SyVH[HUFtFLR GR FDUJR UHSUHVHQWDGRV GHQWUR RXWURV SRU D 
EHQHItFLRGHDSRVHQWDGRULDVXSOHPHQWDU E EHQHItFLRVGHUHQGDYLWDOtFLDRX F VHJXUR
GHSHVVRDVGHQWUHRXWURVVHPSUHDFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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%(1()Ë&,26027,9$'263(/$&(66$d2'2(;(5&Ë&,2'2&$5*2
3RGHUi RFRUUHU HP FDVRV H[FHSFLRQDLV D FULWpULR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D
DWULEXLomRGHEHQHItFLRVPRWLYDGRVSHODFHVVDomRGRH[HUFtFLRGRFDUJRSDUDR3HVVRDO
&KDYH GD $GPLQLVWUDomR LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR j LQGHQLGDGH FRPR
FRQWUDSUHVWDomRILQDQFHLUDjFHOHEUDomRGHXPFRQWUDWRGHQRQFRPSHWH





5(081(5$d2%$6($'$(0$d®(6
$ UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GHSHQGHUi GD DSURYDomR HP $VVHPEOHLD *HUDO GR
UHVSHFWLYR 3ODQR *HUDO GH 2SomR GH &RPSUD GH $o}HV GH HPLVVmR GD FRPSDQKLD
³3ODQR*HUDO´ TXHSRGHUiRXWRUJDUDFRPSHWrQFLDGHVXDDGPLQLVWUDomRDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR


2EVHUYDGRR3ODQR*HUDODSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRGHUiDGRWDUSHULRGLFDPHQWH3URJUDPDVGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV ³3URJUDPDV´ 
RQGHVHUmRGHILQLGDVDVSUHPLVVDVSDUDRXWRUJDHUHVSHFWLYRVEHQHILFLiULRV

$GLFLRQDOPHQWH RV 3URJUDPDV GHYHUmR REVHUYDU D GLVSRQLELOLGDGH GH UHFXUVRV
ILQDQFHLURV GD &RPSDQKLD H D DGHTXDomR GRV SHUFHQWXDLV DFLRQiULRV GDV Do}HV HP
FLUFXODomRDROLPLWHHVWDEHOHFLGRQDVQRUPDVDSOLFiYHLV

$ RXWRUJD GH RSo}HV SDUD FRPSUD GH Do}HV WHP SRU REMHWLYR HVWLPXODU D H[SDQVmR R
r[LWRHRVREMHWLYRVVRFLDLVGD&RPSDQKLDHDOLQKDURVLQWHUHVVHVGHVHXVDFLRQLVWDVHGR
3HVVRDO&KDYHGD$GPLQLVWUDomR




&216(/+2'($'0,1,675$d2
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIDUmRMXVDXPDUHPXQHUDomRIL[DTXHVHUi
GHWHUPLQDGD GH DFRUGR FRP R SDGUmR GH PHUFDGR H D EHQHItFLRV H EHQHItFLRV SyV
H[HUFtFLRGRFDUJR$GLFLRQDOPHQWHRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUmR
VHUHOHJtYHLVDXPDUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVRXDUHPXQHUDomRYDULiYHO


$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiSURSRUFLRQDOjVVXDV
UHVSHFWLYDV DWULEXLo}HV UHVSRQVDELOLGDGHV GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR SURDWLYLGDGH
GHGLFDomR DOLQKDPHQWR FRP RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD FRQKHFLPHQWR GDV
SDUWLFXODULGDGHV GDV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD &RPSDQKLD VHX PHUFDGR GH
DWXDomR VXD FDGHLD GH IRUQHFHGRUHV ORJtVWLFD PRGHOR GH QHJyFLRV FRQKHFLPHQWR GR
SRWHQFLDO GH VHXV FRODERUDGRUHV H OLGHUDQoDV GHQWUH RXWURV VHPSUH UHODFLRQDGRV FRP
DVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHVHXGHVHQYROYLPHQWR1mRKDYHUiUHPXQHUDomREDVHDGD
HPSDUWLFLSDomRHPUHXQL}HV

 ',5(725,$

$UHPXQHUDomRGD'LUHWRULDpXPDIHUUDPHQWDHIHWLYDGHDWUDomRPRWLYDomRHUHWHQomR
GRVGLUHWRUHVVHQGRHVWUXWXUDGDGHIRUPDMXVWDHFRPSDWtYHOFRPDVIXQo}HVHRVULVFRV
LQHUHQWHV DR FDUJR GH PRGR D SURSRUFLRQDU R DOLQKDPHQWR GH VHXV LQWHUHVVHV FRP RV
LQWHUHVVHVGHORQJRSUD]RGD&RPSDQKLD
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2V PHPEURV GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD ID]HP MXV D UHPXQHUDomR IL[D H YDULiYHO H D
EHQHItFLRVHEHQHItFLRVSyVH[HUFtFLRGRFDUJR2FRPSRQHQWHIL[RVHUiGHWHUPLQDGRGH
DFRUGR FRP D PpGLD GR PHUFDGR FRQIRUPH WUDEDOKR D VHU UHDOL]DGR SHOD iUHD GH
UHFXUVRVKXPDQRVGD&RPSDQKLDHQTXDQWRDUHPXQHUDomRYDULiYHOVHUiHVWDEHOHFLGDD
SDUWLU GR VLVWHPD GH JHVWmR GH PHWDV GD &RPSDQKLD R TXDO VHUi DQXDOPHQWH UHYLVDGR
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR$GLFLRQDOPHQWHRVPHPEURVGD'LUHWRULDSRGHUmRVHU
HOHJtYHLVDXPDUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV

$ UHPXQHUDomR GD 'LUHWRULD GHYH VHU DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRU
PHLRGHXPSURFHGLPHQWRIRUPDOH WUDQVSDUHQWH GH PRGR TXH D VHMD HVWUXWXUDGD GH
IRUPD MXVWD H FRPSDWtYHO FRP DV IXQo}HV H RV ULVFRV LQHUHQWHV D FDGD FDUJR
SURSRUFLRQDQGRRDOLQKDPHQWRGRVLQWHUHVVHVGRVGLUHWRUHVFRPRVLQWHUHVVHVGHORQJR
SUD]R GD &RPSDQKLD E  FRQVLGHUH RV FXVWRV H RV ULVFRV HQYROYLGRV H F  HVWHMD
YLQFXODGDDUHVXOWDGRVFRPPHWDVGHPpGLRHORQJRSUD]RVUHODFLRQDGDVGHIRUPDFODUD
HREMHWLYDjJHUDomRGHYDORUHFRQ{PLFRSDUDD&RPSDQKLDQRORQJRSUD]R

 &20,7Ç6

$OpPGDUHPXQHUDomRSUHYLVWDSDUDRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDTXHOHV
TXH SRUYHQWXUD WDPEpP SDUWLFLSDUHP GH DOJXP &RPLWr GD &RPSDQKLD SRGHUmR WHU VXD
UHPXQHUDomR DWULEXtGD D XP RX PDLV FDUJRV TXH RFXSHP UHVSHLWDGRV RV OLPLWHV
HVWDEHOHFLGRVQDVQRUPDVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLD

 &216(/+2),6&$/

$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO TXDQGRLQVWDODGR VHUiDWULEXtGDSHOD
$VVHPEOHLD *HUDO TXH RV HOHJHU QRV WHUPRV GD OHJLVODomR DSOLFiYHO GHYHQGR VHU
DFUHVFLGDGRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVUHDOL]DVSHORFRQVHOKHLURQRGHVHPSHQKRGHVXD
IXQomR

 ',6326,d®(6),1$,6

$ SUHVHQWH 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR HQWUD HP YLJRU QD GDWD GH VXD DSURYDomR
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLVWRpHPGHQRYHPEURGHFDEHQGRDR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLDU DR PHQRV DQXDOPHQWH D QHFHVVLGDGH GH
SURPRYHUDV DOWHUDo}HV j SUHVHQWH 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR 2V FDVRV RPLVVRV
VHUmRGHFLGLGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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32/Ë7,&$'(

75$16$d®(6&203$57(65(/$&,21$'$6



3URFHGLPHQWRVHDSOLFDj

܈0DWUL])܈LOLDO$0)܈LOLDO0*)܈LOLDO6-



2%-(7,92($3/,&$d2

 $ SUHVHQWH 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV ³3ROtWLFD´  YLVD
HVWDEHOHFHUUHJUDVDILPGHDVVHJXUDUTXHWRGDVDVGHFLV}HVHQYROYHQGRSDUWHV
UHODFLRQDGDV H RXWUDV VLWXDo}HV FRP SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV VHMDP
WRPDGDV WHQGR HP YLVWD RV LQWHUHVVHV GD ,QWHOEUDV 6$  ,QG~VWULD GH
7HOHFRPXQLFDomR (OHWU{QLFD %UDVLOHLUD ³,QWHOEUDV´ ³&RPSDQKLD´  $ 3ROtWLFD VH
DSOLFD D WRGDV DV HQWLGDGHV GR JUXSR ,QWHOEUDV EHP FRPR VHXV FRODERUDGRUHV
DGPLQLVWUDGRUHVHDFLRQLVWDVGD,QWHOEUDVHGHVXDVFRQWURODGDV


'(),1,d2'(75$16$d®(6&203$57(65(/$&,21$'$6

 6mRFRQVLGHUDGDVSDUWHVUHODFLRQDGDVDVSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVFRPDVTXDLV
D&RPSDQKLDWHQKDSRVVLELOLGDGHGHFRQWUDWDUHPFRQGLo}HVTXHQmRVHMDPDVGH
FRPXWDWLYLGDGH H LQGHSHQGrQFLD TXH FDUDFWHUL]DP DV WUDQVDo}HV FRP WHUFHLURV
DOKHLRV j &RPSDQKLD DR VHX FRQWUROH JHUHQFLDO RX D TXDOTXHU RXWUD iUHD GH
LQIOXrQFLD2VWHUPRV³FRQWUDWR´H³WUDQVDo}HV´VmRDTXLXWLOL]DGRVHPVHXVHQWLGR
ODWRHUHIHUHPVHQHVWHFRQWH[WRDRSHUDo}HVWDLVFRPRFRPSUDUYHQGHUORFDU
HPSUHVWDUWRPDUHPSUHVWDGRUHPXQHUDUSUHVWDURXUHFHEHUVHUYLoRVFRQGLo}HV
GHRSHUDo}HVGDURXUHFHEHUHPFRQVLJQDomRLQWHJUDOL]DUFDSLWDOH[HUFHURSo}HV
GLVWULEXLUOXFURVHWF

 'H DFRUGR FRP R 3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR &3& Q  HPLWLGR SHOR &RPLWr GH
3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV H DSURYDGR SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV
³&90´  SRU PHLR GD 'HOLEHUDomR &90 Q  GH  GH RXWXEUR GH 
³'HOLEHUDomR&90´ DVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVVmRFRQFHLWXDGDV
FRPR D WUDQVIHUrQFLD GH UHFXUVRV VHUYLoRV RX REULJDo}HV HQWUH SDUWHV
UHODFLRQDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHKDYHURXQmRXPYDORUDORFDGRjWUDQVDomR

 6mR H[HPSORV GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV D FRPSUDV H YHQGDV GH
SURGXWRVHVHUYLoRV E FRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVRXDGLDQWDPHQWRV F FRQWUDWRV
GHDJHQFLDPHQWRRXOLFHQFLDPHQWR G DYDLVILDQoDVHTXDLVTXHURXWUDVIRUPDVGH
JDUDQWLDV H WUDQVIHUrQFLDGHSHVTXLVDWHFQRORJLDHRXWURVUHFXUVRVLQWHOHFWXDLV
I FRPSDUWLOKDPHQWRGHLQIUDHVWUXWXUDRXHVWUXWXUD J SDWURFtQLRVHGRDo}HV K 
FRQWUDWRVGHORFDomRGHQWUHRXWURV

 &RQIRUPH R UHIHULGR 3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR VmR FRQVLGHUDGDV SDUWHV
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UHODFLRQDGDVDVSHVVRDVTXHHVWmRUHODFLRQDGDVFRPD&RPSDQKLD

 8PD SHVVRD RX XP PHPEUR SUy[LPR GH VXD IDPtOLD HVWi UHODFLRQDGD FRP D
&RPSDQKLDVH

L  WLYHURFRQWUROHSOHQRRXFRPSDUWLOKDGRGD&RPSDQKLD

LL  WLYHU,QIOXrQFLD6LJQLILFDWLYDVREUH&RPSDQKLDRX

LLL  IRU PHPEUR GR SHVVRDO FKDYH GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD RX GD
FRQWURODGRUDGD&RPSDQKLD

 (QWHQGHVHSRUPHPEURSUy[LPRGHVXDIDPtOLDDTXHOHVPHPEURVGDIDPtOLDVREUH
RVTXDLVVHMDSRVVtYHOHVSHUDUTXHVHMDPLQIOXHQFLDGRVSHODSHVVRDUHODFLRQDGDj
&RPSDQKLD QRV QHJyFLRV UHDOL]DGRV FRP D &RPSDQKLD SRGHQGR LQFOXLU
D F{QMXJHRXFRPSDQKHLURHVHXVILOKRV E ILOKRVGRF{QMXJHRXFRPSDQKHLUR
LLL VHXVGHSHQGHQWHVRXGHSHQGHQWHVGHVHXF{QMXJHRXFRPSDQKHLUR

 8PD HQWLGDGH HVWi UHODFLRQDGD FRP D &RPSDQKLD VH TXDOTXHU GDV FRQGLo}HV
DEDL[RIRUREVHUYDGD

L  DHQWLGDGHH&RPSDQKLDVmRPHPEURVGRPHVPRJUXSRHFRQ{PLFR RTXHVLJQLILFD
GL]HUTXHDFRQWURODGRUDHFDGDFRQWURODGDVmRLQWHUUHODFLRQDGDVEHPFRPRDV
HQWLGDGHVVREFRQWUROHFRPXPVmRUHODFLRQDGDVHQWUHVL 

LL  DHQWLGDGHpFROLJDGDRXFRQWURODGDHPFRQMXQWR RXMRLQWYHQWXUH GD&RPSDQKLD
RXFROLJDGDRXFRQWURODGDHPFRQMXQWRGHHQWLGDGHPHPEURGHJUXSRHFRQ{PLFR
GRTXDOD&RPSDQKLDpPHPEUR RXYLFHYHUVD

LLL  DHQWLGDGHHD&RPSDQKLDHVWmRVRERFRQWUROHFRQMXQWRGHXPDWHUFHLUDHQWLGDGH

LY  DHQWLGDGHHVWiVRERFRQWUROHFRQMXQWR RXpXPDMRLQWYHQWXUH GHXPDWHUFHLUD
HQWLGDGHHD&RPSDQKLDIRUFROLJDGDGHVVDWHUFHLUDHQWLGDGHRXYLFHYHUVD

Y  D HQWLGDGH p XP SODQR GH EHQHItFLR SyVHPSUHJR FXMRV EHQHILFLiULRV VmR RV
HPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDHGDHQWLGDGH

YL  DHQWLGDGHpFRQWURODGDGHPRGRSOHQRRXVREFRQWUROHFRQMXQWRSRUXPDSHVVRD
LGHQWLILFDGDQDOHWUDGRLWHP,,DFLPDH

YLL  XPDSHVVRDLGHQWLILFDGDQDOHWUD D L WHP,QIOXrQFLD6LJQLILFDWLYDVREUHDHQWLGDGH
RXIRUPHPEURGRSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomRGDHQWLGDGH RXGHFRQWURODGRUD
GDHQWLGDGH 

 3DUDILQVGDSUHVHQWH3ROtWLFD,QIOXrQFLD6LJQLILFDWLYDVLJQLILFDRSRGHUGHWLGRSRU
XPDSHVVRDGHSDUWLFLSDUGDVGHFLV}HVVREUHSROtWLFDVILQDQFHLUDVHRSHUDFLRQDLV
GHXPDLQYHVWLGDPDVVHPTXHKDMDRFRQWUROHLQGLYLGXDORXFRQMXQWRQRVWHUPRV
GR 3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR &3& Q  5  HPLWLGR SHOR &RPLWr GH
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3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLVHDSURYDGRSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVSRU
PHLRGD'HOLEHUDomR&90QGHGHGH]HPEURGH

 $ GHILQLomR H DV H[HPSOLILFDo}HV PHQFLRQDGDV QHVWD 3ROtWLFD QmR HVJRWDP
QHFHVVDULDPHQWHRVHOHPHQWRVDVHUHPFRQVLGHUDGRVQDLGHQWLILFDomRGDVSDUWHV
TXH GHYHP VHU TXDOLILFDGDV FRPR ³UHODFLRQDGDV´ QHP PHVPR UHVWULQJHP DV
LQIRUPDo}HVTXHGHYHPVHUREMHWRVGHGLYXOJDomR

 2V 'LUHWRUHV (VWDWXWiULRV GD &RPSDQKLD VmR DV SHVVRDV UHVSRQViYHLV SHOD
LGHQWLILFDomR GDV SDUWHV UHODFLRQDGDV H SHOD FODVVLILFDomR GH RSHUDo}HV FRP
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV


'(),1,d2'(6,78$d®(6(192/9(1'2&21)/,726'(,17(5(66(

 2 FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV VXUJH TXDQGR XPD SHVVRD VH HQFRQWUD HQYROYLGD HP
SURFHVVRGHFLVyULRQHJyFLRRXSRWHQFLDOWUDQVDomRHPTXHHODWHQKDRSRGHUGH
LQIOXHQFLDURXGLUHFLRQDURUHVXOWDGRILQDOGHVWHSURFHVVRHDVVLPDVVHJXUDUXPD
YDQWDJHPLQGHYLGDSDUDVLDOJXPIDPLOLDURXWHUFHLURVRXDLQGDTXHSRVVDLQWHUIHULU
QD VXD FDSDFLGDGH GH MXOJDPHQWR LVHQWR SUHMXGLFDQGR R PHOKRU LQWHUHVVH GD
&RPSDQKLD


75$16$d®(63(50,7,'$6

 $ &RPSDQKLD SRGHUi FRQWUDWDU FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV REVHUYDQGR
ULJRURVDPHQWH DV PHVPDV QRUPDV H FULWpULRV GH FRQWUDWDomR TXH XWLOL]D SDUD
VHOHFLRQDUHFRQWUDWDUSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHGHVGHTXHGHDFRUGRFRPHVWD
3ROtWLFD DV RSHUDo}HV VHMDP FRQWUDWDGDV HP FRQGLo}HV GH PHUFDGR LVWR p
REVHUYHPGXUDQWHDQHJRFLDomRRVSULQFtSLRVGDFRPSHWLWLYLGDGHFRQIRUPLGDGH
WUDQVSDUrQFLD HTXLGDGH H SULQFLSDOPHQWH FRPXWDWLYLGDGH GHYHQGR VHU
REVHUYDGRV RV PHVPRV SULQFtSLRV SURFHGLPHQWRV H LQWHUHVVHV TXH QRUWHLDP
WUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVLQGHSHQGHQWHVVHPSUHDSUHoRVWHUPRVHFRQGLo}HVTXH
SUHYDOHoDPQRPHUFDGRDRWHPSRGHVXDDSURYDomRHSDXWDGDVSHORUHVSHLWRjV
QRUPDVOHJDLVHpWLFDV ³&RQGLo}HVGH0HUFDGR´ 

 4XDQGR QmR KRXYHU SDUkPHWUR GH PHUFDGR DV RSHUDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVGHYHUmRVHSDXWDUHPQHJRFLDo}HVDQWHULRUHVDVVHPHOKDGDV

 $OpPGDVFRQGLo}HVSUHYLVWDVQRLWHPDFLPDDDQiOLVHGDH[LVWrQFLDGH
FRQGLo}HV FRPXWDWLYDV QDV 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GHYH
FRQVLGHUDU DLQGD L  R DPELHQWH GH QHJyFLRV HP TXH D &RPSDQKLD VH
HQFRQWUD LL  D HVWDELOLGDGH GDV UHODo}HV FRPHUFLDLV H[LVWHQWHV HQWUD D
&RPSDQKLDHVHXVSULQFLSDLVSDUFHLURV LLL VHH[LVWHPRXWUDVDOWHUQDWLYDVGH
PHUFDGRHPUHODomRjWUDQVDomRDQDOLVDGD LY DPHWRGRORJLDGHDYDOLDomR
XVDGD H RXWUDV DERUGDJHQV SRVVtYHLV SDUD DYDOLDomR GD WUDQVDomR
Y SRVVtYHLV ULVFRV SDUD D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV HP UD]mR GD
HIHWLYDomR GD WUDQVDomR LQFOXLQGR ULVFR UHSXWDFLRQDO  H YL  H[WHQVmR GD
SDUWLFLSDomRGD3DUWH5HODFLRQDGDQDWUDQVDomROHYDQGRHPFRQVLGHUDomR
R PRQWDQWH HQYROYLGR QD WUDQVDomR D VLWXDomR ILQDQFHLUD JHUDO GD 3DUWH
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5HODFLRQDGD D QDWXUH]D GLUHWD RX LQGLUHWD GD SDUWLFLSDomR GD 3DUWH
5HODFLRQDGD QD WUDQVDomR H D QDWXUH]D FRQWtQXD RX QmR GD WUDQVDomR
GHQWUHRXWURVDVSHFWRVTXHFRQVLGHUDUUHOHYDQWHVGHPRGRDYHULILFDUHP
FDGDKLSyWHVHVHRVUHIOH[RVGDUHIHULGDWUDQVDomRVmRFDSD]HVGHJHUDU
EHQHItFLRVGHORQJRSUD]Rj&RPSDQKLDHVHXVDFLRQLVWDV

 &RPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDDSURYDomRGHTXDOTXHU7UDQVDomRFRP
3DUWHV 5HODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD H[FHWR VH GH RXWUD IRUPD HVWLSXODGR HP
OHJLVODomRUHJXODPHQWDomRQHVWD3ROtWLFDRXQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

 3DUDILQVGRGLVSRVWRQRLWHPDFLPDVmRFRQVLGHUDGDV³7UDQVDo}HVFRP
3DUWHV 5HODFLRQDGDV´ DTXHODV DVVLP GHILQLGDV QR LWHP ,, GD SUHVHQWH
3ROtWLFD

 $V VHJXLQWHV RSHUDo}HV LQGHSHQGHUmR GD DXWRUL]DomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHVHUmRDSURYDGDVSHOD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD

D  UHPXQHUDomR LQFOXLQGRUHPXQHUDomRIL[DHYDULiYHOHRXWURVEHQHItFLRV
FRPR D DWULEXLomR GH FHOXODU FRPSXWDGRU YHtFXORV SURILVVLRQDLV
JDUDQWLDV FRQFHGLGDV SHOD &RPSDQKLD HRX VXDV FRQWURODGDV HP
FRQWUDWRV GH DOXJXHO EHQHItFLRV SyVHPSUHJR HWF  GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDVGHVGHTXH
WHQKDPVLGRDSURYDGDVSHORVyUJmRVVRFLHWiULRVDSOLFiYHLV

E  UHHPEROVR GH GHVSHVDV GH YLDJHP H WUHLQDPHQWR GHVGH TXH
GHYLGDPHQWHMXVWLILFDGDVHUD]RiYHLVHPOLQKDFRPRVSURFHGLPHQWRV
GHYLDJHPHWUHLQDPHQWRUHOHYDQWHVDSOLFiYHLV

F  FRQFHVVmRGHJDUDQWLDVSHOD&RPSDQKLDDFRQWURODGDVGHVGHTXHRV
WHUPRV H FRQGLo}HV FRQWLGRV QRV FRQWUDWRV TXH UHJHP D JDUDQWLD
FRQFHGLGDSHOD&RPSDQKLDFXPSUDPDTXHOHVSUHYLDPHQWHDSURYDGRV
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXSHOD'LUHWRULDFRQIRUPHDSOLFiYHO

G  UHQRYDomRGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVMiDSURYDGDVSHOR
'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRRXSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPH
DSOLFiYHOGHVGHTXHHVWHMDPVRERVPHVPRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUp
H[LVWHQWHVH

H  WUDQVDo}HV HQWUH D &RPSDQKLD H VRFLHGDGHV HP TXH HVWD GHWHQKD
GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDWRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDO

 &DGD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHPSRWHQFLDOGHYHUiVHUDQDOLVDGDSHOD
'LUHWRULD SDUD GHWHUPLQDU VH HOD GH IDWR FRQVWLWXL XPD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVVXMHLWDjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

 &RQWUDWRVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVGHYHUmRVHUVHPSUHIRUPDOL]DGRVSRUHVFULWR
GHWDOKDQGRVH DV VXDV FDUDFWHUtVWLFDV SULQFLSDLV GLUHLWRV UHVSRQVDELOLGDGHV
TXDOLGDGHSUHoRVHQFDUJRVSUD]RVHWF HDILQDOLGDGHGRQHJyFLR
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 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV TXH VHJXQGR DV QRUPDV
FRQWiEHLVGHYDPVHUGLYXOJDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
RXFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDHTXHWHQKDPVLGRFHOHEUDGDVQRH[HUFtFLR
VRFLDOLPHGLDWDPHQWHDQWHULRURXTXHHVWHMDPHPYLJRUQRH[HUFtFLRVRFLDO
FRUUHQWHGHYHUmRVHUUHIOHWLGDVQR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD

 6mR YHGDGDV WUDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV QDV VHJXLQWHV KLSyWHVHV
H[FHWR HP FDVR GH GHOLEHUDomR HP FRQWUiULR GRV yUJmRV FRPSHWHQWHV FRP D
DEVWHQomRGHHYHQWXDLV3DUWHV5HODFLRQDGDVHQYROYLGDV

D  UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVTXHQmRVHMDPDV&RQGLo}HVGH0HUFDGR

E  FRQFHVVmR GH HPSUpVWLPRV SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GD &RPSDQKLD VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH
FRPXP RX D VRFLHGDGHV SRU HOHV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH FRQWURODGDV RX
SDUDSHVVRDFRP,QIOXrQFLD6LJQLILFDWLYDQD&RPSDQKLD

F  WUDQVDo}HVHQWUHSHVVRDVMXUtGLFDVTXHVHMDP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHQmR
FRPSUHHQGDPDWLYLGDGHVUHJXODUHVHFRPXPHQWHH[HUFLGDVSRUWDLVSHVVRDV
MXUtGLFDVQRFXUVRQRUPDOGRVVHXVQHJyFLRVH

G  RSHUDo}HVRXQHJyFLRVHVWUDQKRVDRREMHWRVRFLDOHDRVLQWHUHVVHVVRFLDLVGD
&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDV

 1mRVHUmRFRQVLGHUDGDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDGLDQWDPHQWRVGH
YHUEDV UHPXQHUDWyULDV GH TXDOTXHU HVSpFLH LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR D
E{QXVSODQRVGHstock optionsSODQRVGHRXWRUJDGHDo}HVGHQWUHRXWURV

 &DVR XPD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV WHQKD TXH VHU DSURYDGD SHORV
DFLRQLVWDVHPDVVHPEOHLDJHUDOHVVDWUDQVDomRGHYHUiVHUIRUPDOHSUHYLDPHQWH
DSURYDGDSHODPDLRULDGRVPHPEURVLQGHSHQGHQWHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD &RPSDQKLD H VXEPHWLGD DRV DFLRQLVWDV DFRPSDQKDGD GH XPD SURSRVWD
SUHSDUDGDSHORVDGPLQLVWUDGRUHVHPEDVDGDHPSUHPLVVDVUHDOLVWDVHLQIRUPDo}HV
UHIHUHQGDGDVSRUDVVHVVRUHVH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHFRQWUDWDGRV
SDUDDX[LOLDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDGHOLEHUDomRGDPHQFLRQDGDPDWpULD


352&(',0(1726 $ 6(5(0 2%6(59$'26 3(/26 $'0,1,675$'25(6
(192/9,'26 (0 23(5$d®(6 &20 3$57(6 5(/$&,21$'$6 28 287526
327(1&,$,6&21)/,726'(,17(5(66(

 2 DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD RX GH FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD HQYROYLGR QR
SURFHVVR GH DSURYDomR GH TXDOTXHU 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV TXH
HVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHUiLQIRUPDUHVVD
VLWXDomR j 'LUHWRULD RX DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D GHSHQGHU GR yUJmR
UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GD 7UDQVDomR FRP 3DUWH 5HODFLRQDGD  H GHYHUi
H[SOLFDUVHXHQYROYLPHQWRQDWUDQVDomRHPHGLDQWHVROLFLWDomRIRUQHFHUGHWDOKHV
H H[SOLFDo}HV VREUH RV WHUPRV H FRQGLo}HV GD WUDQVDomR H VXD VLWXDomR 1HVWH
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FDVR R DGPLQLVWUDGRUFRQIOLWDGR GHYHUi VH DXVHQWDUGD SDUWHILQDOGD GLVFXVVmR
LQFOXLQGRRSURFHVVRGHYRWDomRGDPDWpULD

 &DVR DOJXP PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX 'LUHWRU (VWDWXWiULR TXH
SRVVDWHUXPSRWHQFLDOJDQKRSULYDGRGHFRUUHQWHGHDOJXPDGHFLVmRQmRPDQLIHVWH
VHXFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVTXDOTXHURXWURPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHTXH
WHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRGHYHUiID]rOR1HVWHFDVRDQmRPDQLIHVWDomR
YROXQWiULDGRDGPLQLVWUDGRUVHUiFRQVLGHUDGDXPDYLRODomRGDSROtWLFDGHFRQIOLWRV
GH LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD VHQGR OHYDGD DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD
DYDOLDomRGHHYHQWXDODomRFRUUHWLYD

 $PDQLIHVWDomRGDVLWXDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHDVXEVHTXHQWHDEVWHQomR
GHYHUmR FRQVWDU GD DWD GD UHXQLmR GR yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GD
7UDQVDomRFRP3DUWH5HODFLRQDGD

 4XDQGR GH VXD SRVVH RV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD GHYHP DVVLQDU XP
GRFXPHQWR DILUPDQGR TXH UHFHEHUDP OHUDP H VH FRPSURPHWHP D VHJXLU HVWD
3ROtWLFD


2%5,*$d2'(',98/*$d2

 $&RPSDQKLDHVWiREULJDGDDGLYXOJDUWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVPHVPR
TXHWDLVWUDQVDo}HVDLQGDQmRWHQKDPVHFRQVXPDGRGHDFRUGRFRPRDUWLJR
GD/HLGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HV´ HFRPD'HOLEHUDomR&90$GLYXOJDomRVHUiIHLWD

D  1DVQRWDVH[SOLFDWLYDVjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV

E  1DVQRWDVH[SOLFDWLYDVDRV,QIRUPHV7ULPHVWUDLV$QXDLV

F  1RLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDREVHUYDGDVDVUHJUDVFRQVWDQWHVGR
$QH[RGD,QVWUXomR&90Q ³,QVWUXomR&90´ GHGHGH]HPEUR
GHH

G  4XDQGRDWLQJLGRVRVSDWDPDUHVFRQVWDQWHVGR$QH[R;;;,,,GD,QVWUXomR
&90 Q  GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD SRU PHLR GH
FRPXQLFDomRVREUHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVDVHUDUTXLYDGRQR
VLVWHPD(PSUHVDVQHWGD&90

 7DLV QRUPDV GH GLYXOJDomR QmR SUHMXGLFDP R GHYHU GH SURPRYHU VXD DPSOD
GLYXOJDomR DR PHUFDGR TXDQGR D WUDQVDomR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV FRQILJXUDU
IDWRUHOHYDQWH


5(/$&,21$0(172&20$&,21,67$6(0(5&$'2'(&$3,7$/

 (VWD3ROtWLFDVHHQFRQWUDDOLQKDGDDVH[LJrQFLDVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
SDUWLFXODUPHQWH QR TXH GL] UHVSHLWR DR FXPSULPHQWR GR GHYHU GH OHDOGDGH GRV
DGPLQLVWUDGRUHVSDUDFRPD,QWHOEUDV'HDFRUGRFRPRDUWLJRGDUHIHULGDOHL
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RDGPLQLVWUDGRUGHYHVHUYLUFRPOHDOGDGHDFRPSDQKLDH[LJLQGRTXHRVLQWHUHVVHV
GDFRPSDQKLDVHPSUHVHVREUHSRQKDPDRVLQWHUHVVHVSHVVRDLVGRVWRPDGRUHVGH
GHFLVmR$GHPDLVRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVGHWHUPLQDTXH
KDYHQGRFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFDEHDRDGPLQLVWUDGRUFRPXQLFDUDRVGHPDLVEHP
FRPR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD VLWXDomR GH FRQIOLWR WRUQDQGRVH
LPSHGLGRGHLQWHUYLUQDWUDQVDomRHGHYHQGRID]HUFRQVWDUHPDWDGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRDQDWXUH]DHH[WHQVmRGRVHXLQWHUHVVH


5(/$&,21$0(172&203$5&(,526

 $ SUHVHQWH 3ROtWLFD HQWUD HP YLJRU QD GDWD GH VXD DSURYDomR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR LVWR p HP  GH QRYHPEUR GH  H YLJRUDUi SRU SUD]R
LQGHWHUPLQDGRFRPSHWLQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHODERUDUDVDOWHUDo}HV
QHFHVViULDVj3ROtWLFDGHWHPSRVHPWHPSRVFRQIRUPHUHFRPHQGDomRGR&RPLWr
GH$XGLWRULDGD&RPSDQKLD
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32/Ë7,&$'(*(5(1&,$0(172'(5,6&26

(VWD SROtWLFDYLVDHVWDEHOHFHUGLUHWUL]HVHRULHQWDo}HVSDUD DVDWLYLGDGHVGH LGHQWLILFDomR DQiOLVHWUDWDPHQWRH
PRQLWRUDPHQWR GRVULVFRVTXHSRVVDPDIHWDURSODQRHVWUDWpJLFRGD,QWHOEUDVQDEXVFDSRU UHGX]LURVQtYHLVGH
H[SRVLomRDSHUGDVSHOD&RPSDQKLDHRFXPSULPHQWRGRVVHXVREMHWLYRVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R

 '(6&5,d2'$32/Ë7,&$352&(6626
 'HILQLo}HV
2V WHUPRV H H[SUHVV}HV UHODFLRQDGRV D VHJXLU TXDQGR XWLOL]DGRV QHVWD SROtWLFD WHUmR RV VHJXLQWHV
VLJQLILFDGRV
$omR 3UHYHQWLYD DomR TXH WHP SRU REMHWLYR UHGX]LU D 3UREDELOLGDGH GH PDWHULDOL]DomR GH GHWHUPLQDGR
5LVFR
$omR5HDWLYDDomRTXHWHPSRUREMHWLYRUHGX]LUR,PSDFWRGDPDWHULDOL]DomRGHGHWHUPLQDGR5LVFR
$SHWLWHD5LVFRQtYHOGHULVFRTXHD&RPSDQKLDHVWiGLVSRVWDDWROHUDUSDUDDWLQJLUVHXVREMHWLYRV
$YDOLDomRGH5LVFRSURFHVVRGHDQiOLVHHVLJQLILFkQFLDGR5LVFRLGHQWLILFDGRUHODFLRQDGRDRLPSDFWRQRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDHj3UREDELOLGDGH
&RPLWrGH$XGLWRULDRFRPLWrGHDXGLWRULDLQVWDODGRQDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGD
HPGHQRYHPEURGH
&RPSDQKLD,QWHOEUDV6$,QG~VWULDGH7HOHFRPXQLFDomR(OHWU{QLFD%UDVLOHLUD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
&262Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
&90D&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
'LUHWRULDDGLUHWRULDHVWDWXWiULDGD&RPSDQKLD
(VWUXWXUD GH *HVWmR GH 5LVFRV &RQVROLGDomR GRV IXQGDPHQWRV PHWRGROyJLFRV H GHILQLo}HV
RUJDQL]DFLRQDLV SDUD LPSOHPHQWDomR PRQLWRUDPHQWR H PHOKRULD FRQWtQXD GD *HVWmR GH 5LVFRV GD
&RPSDQKLD
*HVWmR GH 5LVFRV 3URFHVVR GH LGHQWLILFDomR DYDOLDomR GHWHUPLQDomR GH HVWUDWpJLD GH WUDWDPHQWR
HVWDEHOHFLPHQWRGHUHVSRVWDVRXSODQRVGHDomRHPRQLWRUDPHQWRGRV5LVFRV
,PSDFWRSRWHQFLDOSHUGDFDVRXPGHWHUPLQDGR5LVFRVHPDWHULDOL]H
,621RUPDHODERUDGDSHOR,627HFKQLFDO0DQDJHPHQW%RDUG:RUNLQJ*URXSRQULVNPDQDJHPHQW
TXHWUDWDGDVPHOKRUHVSUiWLFDVGH*HVWmRGH5LVFRV
3UREDELOLGDGHSRVVLELOLGDGHGHPDWHULDOL]DomRGHXPGHWHUPLQDGR5LVFR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR25HJXODPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGRGD%6$±%UDVLO%ROVD
%DOFmRHPYLJRUDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
5(',55HXQLmRVHPDQDOFRPRSUHVLGHQWHGLUHWRUHVHJHUHQWHV
5HVSRQViYHOSHOR5LVFR5HVSRQViYHOSHORSURFHVVRGHQHJyFLRUHODFLRQDGRDGHWHUPLQDGR5LVFR
5LVFReDSUREDELOLGDGHGHXPHYHQWRDFRQWHFHUHIHLWRGDLQFHUWH]DVHMDHOHXPDDPHDoDTXDQGR
QHJDWLYRRXRSRUWXQLGDGHTXDQGRSRVLWLYRHTXHHVWiDVVRFLDGRDVHXVLPSDFWRVQDHPSUHVDHSDUWHV
LQWHUHVVDGDV
0HQWDOLGDGHGHULVFReHVWDEHOHFHUXPDFXOWXUDGHSUHYHQomRDQDOLVDQGRVHPSUHDVSRVVLELOLGDGHVGH
DOJRGDUHUUDGRQDVVXDVDo}HV
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&ULVHeXPDVLWXDomRFUtWLFDYLYLGDSRUXPSHUtRGRTXHLPSDFWDQRHTXLOtEULRGRDPELHQWHRUJDQL]DFLRQDO
QRFRQWH[WRLQWHUQRHH[WHUQR


 $SOLFDomR

(VWDSROtWLFDVHDSOLFDj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
(VWDSROtWLFDGHYHHVWDUGHDFRUGRFRPDVGLUHWUL]HVRUJDQL]DFLRQDLVGD&RPSDQKLDHUHVSHLWDURVOLPLWHV
OHJDLVHWHPFRPRIXQGDPHQWR L *HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV&RUSRUDWLYRV±(QWHUSULVH5LVN0DQDJHPHQW
±$OLJQLQJ5LVNZLWK6WUDWHJ\DQG3HUIRUPDQFH±&262 LL *HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV&RUSRUDWLYRV
Risk Assessment in Practice &262 LLL ,62Risk Management - Principles and Guidelines
LY 5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRH Y DVQRUPDVHPDQDGDVSHOD&90
1RFDVRGHVRFLHGDGHVQDVTXDLVD&RPSDQKLDH[HUoDLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDWDLVFRPRMRLQWYHQWXUHVH
VRFLHGDGHVTXHD&RPSDQKLDGHWHQKDSDUWLFLSDomRPLQRULWiULDRFRQWH~GRGHVWDSROtWLFDGHYHUiVHUOHYDGR
DR FRQKHFLPHQWR GR V  SDUFHLUR V  GH QHJyFLRV SHUPLWLQGR D LQFRUSRUDomR VHPSUH TXH SRVVtYHO GDV
GLUHWUL]HVSRUHODSUHFRQL]DGDV
7RGRVRVFRODERUDGRUHVTXHID]HPSDUWHGD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVTXHGHVFXPSULUHPDVUHJUDV
GHILQLGDV QHVWD QRUPD SRGHP VHU VXEPHWLGRV D XP SURFHVVR GH DSXUDomR GH UHVSRQVDELOLGDGH HP
FRQVRQkQFLDFRPRFyGLJRGHpWLFDGD&RPSDQKLD

 'LUHWUL]HV

$*HVWmRGH5LVFRVpXPSURFHVVRGHVHQKDGRSDUDLGHQWLILFDUHUHVSRQGHUDHYHQWRVTXHSRVVDPDIHWDUDV
RSHUDo}HV HRX REMHWLYRV GD &RPSDQKLD $ &RPSDQKLD GHYH VHJXLU HVWD SROtWLFD QR GHVHQYROYLPHQWR
LPSOHPHQWDomR H PDQXWHQomR GH VHX SURFHVVR GH *HVWmR GH 5LVFRV SDUD LGHQWLILFDU DYDOLDU WUDWDU
UHVSRQGHUHFRPXQLFDUVHXVSULQFLSDLV5LVFRV

2VREMHWLYRVGRSURFHVVRGH*HVWmRGH5LVFRVQD&RPSDQKLDVmR
D

PHOKRUDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHLGHQWLILFDUDQDOLVDUHJHUHQFLDURV5LVFRVGHDFRUGR
FRPRVHX$SHWLWHD5LVFRVUHGX]LQGRDVVLPDSUREDELOLGDGHGDRFRUUrQFLDGHXPHYHQWRTXH
LPSHoDD&RPSDQKLDGHDOFDQoDUVHXVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV

E

PDQWHUXPDOLQJXDJHPGH5LVFRFRPXPSDUDSURPRYHUXPDDERUGDJHPUREXVWDHFRQVLVWHQWH
SDUD*HVWmRGH5LVFRVHPWRGDD&RPSDQKLD

F

SHUPLWLU TXH D &RPSDQKLD DSOLTXH UHFXUVRV SDUD PLWLJDU RV 5LVFRV TXH SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWHVHXVREMHWLYRVPDLVFUtWLFRVHHVWUDWpJLFRV

G

LQWHJUDU D DQiOLVH GH 5LVFR QD GHILQLomR GD HVWUDWpJLD SODQHMDPHQWR GH QHJyFLR DQiOLVH GH
LQYHVWLPHQWRVHRXWURVSURFHVVRVGHFULDomRGHYDORUSDUDD&RPSDQKLD

H

SRVVLELOLWDUjDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDWRPDGDGHGHFLV}HVGHQHJyFLRPDLVFRQVLVWHQWHV
FRPXPDJHVWmREDVHDGDQRJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

I

DSRLDURSURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

J

,GHQWLILFDURV5LVFRVPDQWHQGRDLQWHUIDFHFRPDVUHVSHFWLYDViUHDVGD&RPSDQKLDH

K

DVVHJXUDUDPLWLJDomRHRXSUHYHQomRGRV5LVFRVSDUDD&RPSDQKLD


 0RGHORGD*HVWmRGRV5LVFRV

2 HQIRTXH GH *HVWmR GH 5LVFRV GD &RPSDQKLD pEDVHDGR PDVQmRVHOLPLWD  QRPRGHORGR&262 H
,62SDGUmRLQWHUQDFLRQDOPHQWHUHFRQKHFLGR2SURFHVVRpFRPSRVWRSRU TXDWUR HWDSDV
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D

,GHQWLILFDomRGRVULVFRVLGHQWLILFDomRGRVIDWRUHV FDXVDV GH5LVFRVHLPSOLFDo}HVQRVREMHWLYRV
PHWDVHUHVXOWDGRV SURMHWDGRV

E

$YDOLDomRSURFHVVRSDUDGHWHUPLQDUD3UREDELOLGDGHHR,PSDFWRSDUDFDGD5LVFRGHDFRUGR
FRPDVUHVSHFWLYDVUHVSRVWDVDRV5LVFRV

F

7UDWDPHQWRGHILQLomRGHWUDWDPHQWRDVHUGDGRDFDGD5LVFRGHDFRUGRFRPDVXDFODVVLILFDomR
H

G

0RQLWRUDPHQWR SURFHVVR GH YHULILFDomR H VXSHUYLVmR H[HFXWDGD GH IRUPD FRQWtQXD D ILP GH
LGHQWLILFDUPXGDQoDVGHFHQiULRREMHWLYRVHUHVSRVWDVQHFHVViULDVSRGHQGRLGHQWLILFDUQRYRV
ULVFRVHFDXVDV


(VWHPRGHORGHYHVHUDSURYDGRHUHYLVDGRDQXDOPHQWHRXFRQIRUPHLQGLFDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDH
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
2VULVFRVVmRVXEGLYLGLGRVHPFDWHJRULDVTXHEXVFDXQLIRUPL]DULQWHUQDPHQWHHH[WHUQDPHQWHD
UHIHUrQFLDDRVGLYHUVRVULVFRVTXHSRGHPLPSDFWDUD&RPSDQKLD$VFDWHJRULDVVmR

D  5LVFRV HVWUDWpJLFRV TXH SRGHP LPSHGLU RX DIHWDU R DWLQJLPHQWR GDV GHFLV}HV HVWUDWpJLFDV GD
&RPSDQKLDSDUDRVREMHWLYRVGRQHJyFLR
E 5LVFRV GH PHUFDGR GHFRUUHQWHV GH HIHLWRV QmR HVSHUDGRV QR FHQiULR HFRQ{PLFR SROtWLFR H QDV
WHQGrQFLDVGHPHUFDGRTXHSRGHPWHUUHIOH[RQRFRPSRUWDPHQWRGRFRQVXPLGRUQDWD[DGHMXURV
LQIODomRLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVGHQWUHRXWURV2V5LVFRVGHPHUFDGRLJXDOPHQWHHQJOREDPRV
ULVFRVGHFUpGLWRFDXVDGRSHODIDOKDGHXPFOLHQWHRXFRQWUDSDUWHGHXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLURHP
FXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVTXHVXUJHPSULQFLSDOPHQWHGRVUHFHEtYHLVRULJLQDGRVSRU
FOLHQWHVGRYDUHMRHSRUDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHRVULVFRVGHOLTXLGH]
F  5LVFRV RSHUDFLRQDLV TXH HQYROYDP D RSHUDomR VLVWHPDV GH LQIRUPDomR SURFHVVRV FRQWUROHV
LQWHUQRVFOLHQWHVUHFHLWDVHRXWURVDWLYRVTXHSRGHPLPSOLFDUSHUGDVILQDQFHLUDVGDQRVGHUHSXWDomR
HLPDJHPGHFOtQLRGRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDGHQWUHRXWURV
G 5LVFRVGHFRPSOLDQFHFDXVDGRVSHODIDOKDQRFXPSULPHQWRGHOHLVUHJUDVUHJXODPHQWRVHSROtWLFDV
LQWHUQDV GH pWLFDHFRQGXWD RX SHOD H[LVWrQFLDGH SURFHVVRV HP DEHUWRRX SURFHVVRVIXWXURVTXH
SRGHPUHVXOWDUHPSHUGDILQDQFHLUDHSUHMXGLFDUDLPDJHPHDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDH

H  5LVFRVUHSXWDFLRQDLVFXMRSULQFLSDOLPSDFWRVHMDSUHMXGLFDUDLPDJHPHDUHSXWDomRGD&RPSDQKLD
HPODUJDHVFDOD

 $SHWLWHDRULVFR

2DSHWLWHDRULVFRpRQtYHOGHULVFRTXHDHPSUHVDHVWiGLVSRVWDDDFHLWDU3DUDDX[LOLDUQDWRPDGDGH
GHFLVmRQD,QWHOEUDVHVWiGHILQLGRDVHJXLUVHXDSHWLWHDRULVFR
x &XPSULUDVOHJLVODo}HV
x 6HJXLURQRVVRcore;
x 7HUSURGXWRVGHTXDOLGDGHVHJXURVHUHQWiYHLV
x 5HGX]LUDH[SRVLomRQHJDWLYDGDPDUFD
x )RUQHFHGRUHVHPFRPSOLDQFHFRPQRVVDVSROtWLFDV
x 1mRGHSHQGHUGHXP~QLFRIRUQHFHGRU
x /LPLWDomRGHIDWXUDPHQWRFRPFOLHQWHVSRGHURVRV
x $PELHQWHVHJXURSDUDFRODERUDGRUHV

253

'DWD
Rev:1.0
Responsável por esta revisão: Lucas Silvestri Página 4 de 6





 &ULWpULRVSDUDDQiOLVHGRVULVFRV

3DUDSRQWXDUD352%$%,/,'$'(H,03$&72GRVULVFRVLGHQWLILFDGRVGHYHVHXWLOL]DUDVPDWUL]HV
DEDL[RFRPRQRUWHDGRUHVOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRWDPEpPRKLVWyULFRSDUDSRQWXDUDSUREDELOLGDGH








$SyVDLQGLFDomRGDSUREDELOLGDGHHLPSDFWRHOHVVmRPXOWLSOLFDGRVJHUDQGRR*5$8'25,6&2HD
FODVVLILFDomRGD=21$GRULVFRFRQIRUPHWDEHODDVHJXLU


KEsZD>,
KE>ZE:

KEDZ>
KEsZ

'ZhZ/^K
ůƚŽZŝƐĐŽ͕ĞůĂďŽƌĂƌƉůĂŶŽĚĞĂĕĆŽ
'ĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐĂƚƵĂŝƐƐĆŽĞĨŝĐĂǌĞƐĞ
ĂǀĂůŝĂƌŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞŵĞůŚŽƌŝĂƐ
ZŝƐĐŽďĂŝǆŽ͕ŵĂŶƚĞƌŽĐŽŶƚƌŽůĞ
ZŝƐĐŽĂĐĞŝƚĄǀĞů͕ƌĞĚƵǌŝĚŽ͕ƚŽůĞƌĂĚŽ

KďƐ͗/ŵƉĂĐƚŽϱƌĞƋƵĞƌƉůĂŶŽĚĞĂĕĆŽƋƵĂŶĚŽŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐĨŽƌĞŵŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ
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'HYHVHUHODERUDGRXPSODQRGHDomRSDUDPLWLJDURXHOLPLQDURULVFRTXDQGR
x 5LVFRVFODVVLILFDGRVQD³=21$9(50(/+$´
x 5LVFRVFODVVLILFDGRVQD³=21$/$5$1-$$0$5(/$289(5'(´SRUpPYHULILFDGRTXHKi
RSRUWXQLGDGHGHPHOKRULD
x 4XDQGRR,03$&72GRULVFRIRUFODVVLILFDGRFRPR&UtWLFR  HRVFRQWUROHVIRUHP,1(;,67(17(6

 &RPLWrGH5LVFRVH0XGDQoDV

2 &RPLWr GH 5LVFRV H 0XGDQoDV VH UH~QH VHPHVWUDOPHQWH SDUD WRPDU FRQKHFLPHQWR GRV ULVFRV PDLV
UHOHYDQWHVSDUDDRUJDQL]DomRHVHQHFHVViULRGHILQLUDo}HVGHPLWLJDomR


5(63216$%,/,'$'(($8725,'$'(


 &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&DEHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYDUDSURSRVWDGR$SHWLWHDR
5LVFRGD&RPSDQKLD

 &RPLWrGH$XGLWRULD&DEHDR&RPLWrGH$XGLWRULD

D  5HYLVDUHVXEPHWHUjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURSRVWDGR$SHWLWHD5LVFRGD
&RPSDQKLDHODERUDGDSHODDOWDDGPLQLVWUDomR 3UHVLGrQFLD'LUHWRULD([HFXWLYDH'LUHWRULDV 
E $QDOLVDU D (VWUXWXUD GH *HVWmR GH 5LVFRV H RV 5LVFRV GD &RPSDQKLD UHFRPHQGDQGR PHOKRULDV
VHPSUHTXHQHFHVViULR
F  (VWDUGHDFRUGRFRPDVPpWULFDVGH3UREDELOLGDGHHGH,PSDFWRSDUDFDGD5LVFR
G (ODERUDU DQXDOPHQWH UHODWyULR UHVXPLGR FRQWHPSODQGR DV UHXQL}HV UHDOL]DGDV H RV SULQFLSDLV
DVVXQWRVGLVFXWLGRVGHVWDFDQGRDVUHFRPHQGDo}HVIHLWDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

 &RPLWrGH5LVFRVH0XGDQoDV&DEHDR&RPLWrGH5LVFRVH0XGDQoDV

D  $YDOLDURVULVFRVPDLVUHOHYDQWHVSDUDDRUJDQL]DomRHVHQHFHVViULRGHILQLUDo}HVGHPLWLJDomR

 *HVWmRGD4XDOLGDGH&DEHDRVUHVSRQViYHLVSHODiUHDGH*HVWmRGD4XDOLGDGH

D  'HILQLU D (VWUXWXUD GH *HVWmR GH 5LVFRV GD &RPSDQKLD GHILQLQGR RV SURFHGLPHQWRV H SDGU}HV D
VHUHPXWLOL]DGRVQDJHVWmRGHFRQWUROHVLQWHUQRVHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLD
E ([HFXWDUDHVWUDWpJLDGH*HVWmRGH5LVFRV
F  $YDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRSRGHQGRUHTXHUHULQIRUPDo}HVDGLFLRQDLV
G $QDOLVDUGHIRUPDFRQWtQXDD(VWUXWXUDGH*HVWmRGH5LVFRV
H  0DQWHUEDVHDWXDOL]DGDFRPRVUHJLVWURVGHSHUGDTXHVHPDWHULDOL]DUHPQD&RPSDQKLD
I  6XSRUWDUDDOWDDGPLQLVWUDomRHiUHDVGHQHJyFLRVQDLGHQWLILFDomRGH5LVFRV
J $VVHVVRUDU D DOWD DGPLQLVWUDomR QD SURSRVLomR GR $SHWLWH D 5LVFR H HVFDODV GH DYDOLDomR GH
3UREDELOLGDGHH,PSDFWR
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K $VVHVVRUDURV5HVSRQViYHLVSHOR5LVFRQDDYDOLDomRGHFULWLFLGDGHGRV5LVFRVHQRGLUHFLRQDPHQWR
GDV5HVSRVWDVDRV5LVFRV DFHLWDUPLWLJDUUHMHLWDUWUDQVIHULUHFRPSDUWLOKDU H
L  &RQVROLGDUDVLQIRUPDo}HVGRV5LVFRVHUHSRUWDUSHULRGLFDPHQWHjDOWDDGPLQLVWUDomRRFHQiULRGH
H[SRVLomRGD&RPSDQKLD

 ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD&DEHjiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLD

D  $IHULUTXDOLGDGHHHIHWLYLGDGHQRSURFHVVRGH*HVWmRGH5LVFRVFRQWUROHVLQWHUQRVHJRYHUQDQoDGD
&RPSDQKLDGHILQLQGRHDYDOLDQGRFRQWLQXDPHQWHD(VWUXWXUDGH*HVWmRGH5LVFRVPRGLILFDQGRD
TXDQGRSUHFLVRSDUDXWLOL]DUDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGR

E $YHULJXDU D LPSODQWDomR H PDQXWHQomR GRV SODQRV GH DomR H FRQWUROHV LQWHUQRV DVVRFLDGRV DRV
5LVFRV GH DFRUGR FRP PHWRGRORJLD HVWDEHOHFLGD D ILP GH YHULILFDU R FXPSULPHQWR GH QRUPDV
SROtWLFDVHSURFHGLPHQWRV
F  $YDOLDURVDSRQWDPHQWRVUHDOL]DGRVSHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVHRJUDXGHFRRUGHQDomRFRPDViUHDV
HQYROYLGDV
G )RUQHFHUDR&RPLWrGH$XGLWRULDDYDOLDo}HVLQGHSHQGHQWHVLPSDUFLDLVHWHPSHVWLYDV

 &RPLWrGHeWLFD5LVFRVH&RQIRUPLGDGH&DEHDR&RPLWrGHeWLFD5LVFRVH&RQIRUPLGDGH

D  $YHULJXDUDLPSODQWDomRHPDQXWHQomRGRVSODQRVGHDomRDVVRFLDGRVDRV5LVFRVGHFRPSOLDQFH
E 'LVVHPLQDUDFXOWXUDGHULVFRVHFRPSOLDQFHHQWUHRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD




&21',d®(6*(5$,6

7RGRVRVFRODERUDGRUHVHDGPLQLVWUDGRUHVGHYHPFRPSDUWLOKDURVULVFRVLGHQWLILFDGRVGHIRUPDWHPSHVWLYD
FRPDiUHDGH*HVWmRGD4XDOLGDGHH$XGLWRULD,QWHUQD
4XDOTXHU DOWHUDomR UHDOL]DGD QR $SHWLWH D 5LVFR GD &RPSDQKLD GHYH VHU VXEPHWLGD j DSURYDomR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
3DUDRVULVFRVSULRUL]DGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWRGDDOWHUDomRQRSUD]RRULJLQDODFRUGDGRSDUD
LPSODQWDomR GH XPD DomR 3UHYHQWLYD RX 5HDWLYD GHYH VHU VXEPHWLGD SUHYLDPHQWH DR YHQFLPHQWR j
DSURYDomRGD*HVWmRGD4XDOLGDGHH$XGLWRULD,QWHUQD
([FHo}HVDHVWDQRUPDGHYHPVHUDSURYDGDVSHORUHVSRQViYHOGHVWHGRFXPHQWR
(VWD ³3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV´ HQWUD HP YLJRU QD GDWD GH VXD DSURYDomR H VRPHQWH SRGHUi VHU
PRGLILFDGDSRUGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHSRGHVHUFRQVXOWDGDQRVLWHGH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD
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3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHV

3URFHGLPHQWRVHDSOLFDj
ց0DWUL]ց)LOLDO$0ց)LOLDO0*ց)LOLDO6-




,1752'8d2(2%-(7,92

(VWHPDQXDO ³0DQXDO´ FRQWpPD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHV
GD ,QWHOEUDV 6$  ,QG~VWULD GH 7HOHFRPXQLFDomR (OHWU{QLFD %UDVLOHLUD ³&RPSDQKLD´ 
DSURYDGD SRU VHX &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP UHXQLmR UHDOL]DGD QR GLD  GH
QRYHPEUR GH  ³3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR´  2 SUHVHQWH 0DQXDO WHP SRU HVFRSR
HVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HVHSURFHGLPHQWRVDVHUHPREVHUYDGRVQDGLYXOJDomRSRUSDUWH
GD &RPSDQKLD GHDWRV RXIDWRV UHOHYDQWHVFRQIRUPH GHILQLomR FRQVWDQWH GR DUWLJR
GD ,QVWUXomR &90 Q  GH  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD ³$WR RX )DWR
5HOHYDQWH´ H ³,QVWUXomR&90Q´ UHVSHFWLYDPHQWHEHPFRPRDVH[FHo}HVj
LPHGLDWD GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV H RV SURFHGLPHQWRV UHODWLYRV j PDQXWHQomR GH
VLJLOR DFHUFD GH LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV QmR GLYXOJDGDV DR PHUFDGR $VVHJXUDVH
DVVLP LJXDOGDGH H WUDQVSDUrQFLD GHVVD GLYXOJDomR D WRGRV RV LQWHUHVVDGRV VHP
SULYLOHJLDUDOJXQVHPGHWULPHQWRGHRXWURVFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHULQWHJUDOPHQWHDV
GLVSRVLo}HV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV FRQFHUQHQWHV j GLYXOJDomR GH $WR RX )DWR
5HOHYDQWH
3(662$668-(,7$6¬32/Ë7,&$'(',98/*$d2
6XMHLWDPVH jV QRUPDV H SURFHGLPHQWRV GHVWH 0DQXDO RV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV
GLUHWRV RX LQGLUHWRV RV DFLRQLVWDV TXH QmR H[HUoDP R SRGHU GH FRQWUROH PDV TXH
LQGLTXHP PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX GR &RQVHOKR )LVFDO FDVR
LQVWDODGR  RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RV PHPEURV GD 'LUHWRULD RV
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOPHPEURVGHFRPLWrVHGHTXDLVTXHUyUJmRVFRPIXQo}HV
WpFQLFDV RX FRQVXOWLYDV FULDGRV SRU GLVSRVLomR HVWDWXWiULD HPSUHJDGRV H
FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD TXH HP YLUWXGH GH VHX FDUJR IXQomR RX SRVLomR RX
FLUFXQVWDQFLDOPHQWH WHQKDP DFHVVR D LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV RX TXHP TXHU TXH HP
YLUWXGH GH VHX FDUJR IXQomR RX SRVLomR QD &RPSDQKLD VHXV FRQWURODGRUHV
FRQWURODGDVRXFROLJDGDVWHQKDDFHVVRRXFRQKHFLPHQWRGDLQIRUPDomRUHODWLYDDR$WR
RX)DWR5HOHYDQWH
(VVDVSHVVRDVGHYHUmRDGHULUIRUPDOPHQWHj3ROtWLFDGH'LYXOJDomRDVVLQDQGRItVLFD
RX HOHWU{QLFDPHQWH 7HUPR GH $GHVmR FXMR PRGHOR ID] SDUWH LQWHJUDQWH GR SUHVHQWH
0DQXDO FRPR VHX $QH[R , 2 7HUPR GH $GHVmR GHYHUi VHU HQYLDGR SRU HPDLO j
'LUHWRULDGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVQRVHJXLQWHHQGHUHoRUL#LQWHOEUDVFRPEU
$OpPGHVWDVSHVVRDVWRGDHTXDOTXHUSHVVRDTXHYHQKDDWHULQIRUPDo}HVVREUH$WRV
RX)DWRV5HOHYDQWHVDLQGDQmRGLYXOJDGRVSHOD&RPSDQKLD ³3HVVRD9LQFXODGD´ HVWDUi
VXMHLWDjVQRUPDVHSURFHGLPHQWRVGHVWH0DQXDO
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3DUD ILQV GHVWH 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR WDPEpP VHUmR FRQVLGHUDGDV 3HVVRDV
9LQFXODGDV TXDLVTXHU SHVVRDV TXH WHQKDP FRQKHFLPHQWR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH
FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R VDEHQGRTXHVHWUDWDGHLQIRUPDomRDLQGDQmRGLYXOJDGDDR
PHUFDGR HP HVSHFLDO DTXHOHV TXH WHQKDP UHODomR FRPHUFLDO SURILVVLRQDO RX GH
FRQILDQoD FRP D &RPSDQKLD WDLV FRPR DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV DQDOLVWDV GH YDORUHV
PRELOLiULRVFRQVXOWRUHVHLQVWLWXLo}HVLQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomR3DUDHVVDV
SHVVRDV FDEHUi DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD LGHQWLILFDU
DTXHODVTXHHPYLUWXGHGHVHXFDUJRIXQomRRXSRVLomRWHQKDPDFHVVRSHUPDQHQWH
RXHYHQWXDOD,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDV(VVDVSHVVRDVGHYHUmRDGHULUIRUPDOPHQWHj
3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR DVVLQDQGR ItVLFD RX HOHWU{QLFDPHQWH 7HUPR GH $GHVmR FXMR
PRGHORID]SDUWHLQWHJUDQWHGDSUHVHQWH3ROtWLFDGH'LYXOJDomRFRPRVHX$QH[R,HR
HQYLDU SRU HPDLO j 'LUHWRULD GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QR VHJXLQWH HQGHUHoR
UL#LQWHOEUDVFRPEU

6HPSUH TXH XPD 3HVVRD 9LQFXODGD HVWLYHU GLDQWH GH DWR RX IDWR TXH SRVVD VHU
FRQVLGHUDGR UHOHYDQWH SDUD D &RPSDQKLD GHYHUi FRPXQLFiOR IRUPDOPHQWH DR 'LUHWRU
GH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

6HPSUHTXHRFRUUHU$WRRX)DWR5HOHYDQWHPHQFLRQDGRQRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWLJR
GD ,QVWUXomR &90 Q  UHODFLRQDGR j &RPSDQKLD RX IRU LPLQHQWH D VXD
RFRUUrQFLD D 3HVVRD 9LQFXODGD TXH GHOH WLYHU FRQKHFLPHQWR GHYHUi FRPXQLFDU
IRUPDOPHQWH R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV SDUD TXH HOH GHFLGD FRQIRUPH
6HomR  GHVWH 0DQXDO VREUH VXD FDUDFWHUL]DomR FRPR $WR RX )DWR 5HOHYDQWH H
FRQVHTXHQWHPHQWH VREUH D QHFHVVLGDGH GD SXEOLFDomR GH DYLVR GH IDWR UHOHYDQWH
³)DWR5HOHYDQWH´ 

$V 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH H[HUoDP FDUJR HP yUJmR HVWDWXWiULR GD &RPSDQKLD
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 'LUHWRULD &RQVHOKR )LVFDO yUJmRV WpFQLFRV RX
FRQVXOWLYRV EHPFRPRRDFLRQLVWDFRQWURODGRUFDVRWHQKDPFRQKHFLPHQWRSHVVRDOGH
$WRRX)DWR5HOHYDQWHHFRQVWDWHPDRPLVVmRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
QR FXPSULPHQWR GH VHX GHYHU GH FRPXQLFDomR H GLYXOJDomR VRPHQWH VH H[LPLUmR GH
UHVSRQVDELOLGDGHVHFRPXQLFDUHPLPHGLDWDPHQWHR$WRRX)DWR5HOHYDQWHj&903DUD
HVVHVILQVDQWHVGDFRPXQLFDomRj&90D3HVVRD9LQFXODGDGHYHUiVHFHUWLILFDUMXQWR
DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV VH QmR KRXYH GHFLVmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GHQmRGLYXOJDU R $WR RX )DWR 5HOHYDQWH 1HVWH FDVR D
REULJDomRGHGLYXOJDomRj&90VyRFRUUHUiFDVRVHYHULILTXHDH[LVWrQFLDGHRVFLODomR
DWtSLFDQRSUHoRFRWDomRRXYROXPHGHQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLD

'(9(5(6(5(63216$%,/,'$'(61$',98/*$d2'($7228
)$725(/(9$17(


&XPSUHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGLYXOJDUHFRPXQLFDUj&90HVHIRU
R FDVR j EROVD GH YDORUHV RX PHUFDGR GH EDOFmR RUJDQL]DGR HP TXH RV YDORUHV
PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD VmR QHJRFLDGRV ³(QWLGDGH GH 0HUFDGR´ 
TXDOTXHU$WRRX)DWR5HOHYDQWHRFRUULGRRXUHODFLRQDGRDRVVHXVQHJyFLRVEHPFRPR
]HODUSRUVXDDPSODHLPHGLDWDGLVVHPLQDomRDRPHUFDGR(PFDVRGHG~YLGDFDEHUi
DR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHFLGLUVREUHDFDUDFWHUL]DomRGHGHWHUPLQDGR
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DWRRXIDWRFRPRUHOHYDQWHGHYHQGRSDUDWDOILPFRQVXOWDURVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRVHMXOJDUFRQYHQLHQWH

&RPSHWH DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV VHP SUHMXt]R GDV GHPDLV
DWULEXLo}HVSUHYLVWDVQD,QVWUXomR&90QSURYLGHQFLDUDFRUUHomRDGLWDPHQWR
RXUHSXEOLFDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHVHPSUHTXHVROLFLWDGRSHOD&90


$V3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmRFRPXQLFDULPHGLDWDPHQWHWDO$WRRX)DWR5HOHYDQWHj
&90 FDVR FRQVWDWHP D RPLVVmR GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QR
FXPSULPHQWRGHVHXGHYHUGHFRPXQLFDomRHGLYXOJDomR

)250$'(',98/*$d2'($7228)$725(/(9$17(


$ GLYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH p REULJDomR GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV H VHUi UHDOL]DGD DWUDYpV GH DQ~QFLR GLVSRQLELOL]DGR YLD SRUWDO GH QRWtFLDV
FRP SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV ³3RUWDO´  HP WHRU LGrQWLFR jTXHOH
UHPHWLGRj&90HRXjEROVDGHYDORUHVRXjV(QWLGDGHVGH0HUFDGR23RUWDOXWLOL]DGR
SHOD &RPSDQKLD SDUD ILQV GH GLYXOJDomR GR )DWR 5HOHYDQWH VHUi DTXHOH LQGLFDGR QR
)RUPXOiULR&DGDVWUDOGD&RPSDQKLDQDGDWDGHHPLVVmRGRUHIHULGR)DWR5HOHYDQWH

$GLYXOJDomRGR$WRRX)DWR5HOHYDQWHVHUiUHDOL]DGDFRPRUHJUDVLPXOWDQHDPHQWHj
&90 EROVD GH YDORUHV H jV (QWLGDGHV GH 0HUFDGR H VHPSUH TXH SRVVtYHO DQWHV GR
LQtFLRRXDSyVRHQFHUUDPHQWRGRVQHJyFLRVQDEROVDGHYDORUHVRXQDV(QWLGDGHVGH
0HUFDGR 4XDQGR RV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HVWLYHUHP VHQGR
QHJRFLDGRV VLPXOWDQHDPHQWH HP (QWLGDGHV GH 0HUFDGR EUDVLOHLUDV H HVWUDQJHLUDV D
GLYXOJDomRGHYHUiVHUIHLWDFRPRUHJUDDQWHVGR LQtFLR RX DSyV R HQFHUUDPHQWR GRV
QHJyFLRV HP WRGRV RV SDtVHV SUHYDOHFHQGR QR FDVR GHLQFRPSDWLELOLGDGHRKRUiULR
GHIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGREUDVLOHLUR(PFDVRGHRVFLODomRDWtSLFDGDFRWDomRGRV
YDORUHV LPRELOLiULRV GD &RPSDQKLD D GLYXOJDomR GHYHUi VHU UHDOL]DGD DVVLP TXH
FRQVWDWDGDDRVFLODomRQRVWHUPRVGRLWHPDEDL[R


$&RPSDQKLDGHYHUiVLPXOWDQHDPHQWHjGLYXOJDomRGDYHUVmRHPSRUWXJXrVGR)DWR
5HOHYDQWH GLYXOJDU DRV DFLRQLVWDV H DR PHUFDGR HP JHUDO XPD YHUVmR HP LQJOrV QR
UHVSHFWLYR )DWR 5HOHYDQWH QRV PHVPRV FDQDLV GR )DWR 5HOHYDQWH HVFULWR HP OtQJXD
SRUWXJXHVD &DVR D GLYXOJDomR GR )DWR 5HOHYDQWH GHFRUUD GH LQIRUPDomR TXH HVFDSH
DR FRQWUROH GD &RPSDQKLD RX FDVR RFRUUD RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR SUHoR RX
TXDQWLGDGH QHJRFLDGD GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH VXD HPLVVmR FRQIRUPH SUHYLVWR QR
LWHPDEDL[R DGLYXOJDomRGDYHUVmRHPLQJOrVGR)DWR5HOHYDQWHSRGHUiRFRUUHUDWp
RGLD~WLOVHJXLQWHjGLYXOJDomRGDYHUVmRHPSRUWXJXrV

$LQIRUPDomRGHYHUiVHUDSUHVHQWDGDGHIRUPDFODUDHSUHFLVDHPOLQJXDJHPREMHWLYDH
DFHVVtYHODRS~EOLFRLQYHVWLGRU6HPSUHTXHIRUXWLOL]DGRDOJXPFRQFHLWRWpFQLFRTXHD
FULWpULR GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV VHMD FRQVLGHUDGR FRPR GH PDLRU
FRPSOH[LGDGH XPD H[SOLFDomR VREUH R VHX VLJQLILFDGR GHYHUi FRQVWDU GD LQIRUPDomR
GLYXOJDGD

1D KLSyWHVH GH YHLFXODomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH SRU TXDOTXHU PHLR GH
FRPXQLFDomRLQFOXVLYHLQIRUPDomRjLPSUHQVDRXHPUHXQL}HVGHHQWLGDGHVGHFODVVH
LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV RX FRP S~EOLFR VHOHFLRQDGR QR 3DtV RX QR H[WHULRU GHYHUi R
'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GLYXOJDU VLPXOWDQHDPHQWH D UHVSHFWLYD
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LQIRUPDomRDRPHUFDGRQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQHVWD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR

6HPSUHTXHD&90DEROVDGHYDORUHVRXD(QWLGDGHVGH0HUFDGRH[LJLUHPGR'LUHWRU
GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV HVFODUHFLPHQWRV DGLFLRQDLV j FRPXQLFDomR H j
GLYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH RX FDVR RFRUUD RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR
SUHoRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRXD
HOHVUHIHUHQFLDGRVGHYHUiR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVLQTXLULUDVSHVVRDV
FRP DFHVVR D DWRV RX IDWRV UHOHYDQWHV FRP R REMHWLYR GH DYHULJXDU VH HVWDV WrP
FRQKHFLPHQWRGHLQIRUPDo}HVTXHGHYDPVHUGLYXOJDGDVDRPHUFDGR


7RGDLQIRUPDomRUHOHYDQWHGHYHVHUGLYXOJDGDDRPHUFDGRQDIRUPDGH)DWR5HOHYDQWH
REVHUYDGRV RV WHUPRV GHVWD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR 2 $QH[R ,, FRQWpP XPD OLVWD
H[HPSOLILFDWLYDGHDWRVRXIDWRVFRQVLGHUDGRVSRWHQFLDOPHQWHUHOHYDQWHV1mRREVWDQWH
FDVR R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV MXOJXH SHUWLQHQWH OHYDU DR FRQKHFLPHQWR
GRV LQYHVWLGRUHV H SDUWLFLSDQWHV GR PHUFDGR TXDOTXHU LQIRUPDomR DLQGD TXH D
GLYXOJDomRQmRVHMDH[LJLGDSHODOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRHPYLJRUGHYHID]rORQD
IRUPD GH XP FRPXQLFDGR DR PHUFDGR ³&RPXQLFDGR DR 0HUFDGR´  'HVWD IRUPD
SURFXUDVHJDUDQWLUTXHDLQIRUPDomRHPTXHVWmRVHMDGLYXOJDGDGHIRUPDDEUDQJHQWHH
XQLIRUPH6mRH[HPSORVQmRH[DXVWLYRVGHLQIRUPDo}HVTXHGHYHPVHUGLYXOJDGDVQD
IRUPDGH&RPXQLFDGRVDR0HUFDGR L DSUHVHQWDo}HVDDQDOLVWDVRXRXWURVDJHQWHVGH
PHUFDGR LL  DTXLVLo}HV RX DOLHQDo}HV GH SDUWLFLSDomR DFLRQiULD UHOHYDQWH TXH D
&RPSDQKLD WRPH FRQKHFLPHQWR QD IRUPD GD UHJXODPHQWDomR YLJHQWH LLL 
HVFODUHFLPHQWRV VREUH FRQVXOWDV IHLWDV j &RPSDQKLD SHOD &90 RX SHODV EROVDV GH
YDORUHV LY  PXGDQoD GH DXGLWRU LQGHSHQGHQWH Y  SURFHGLPHQWRV SDUD SDJDPHQWRV
RUGLQiULRV GH SURYHQWRV DRV WLWXODUHV GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GD &RPSDQKLD GHQWUH
RXWURV


$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDGHYHGLYXOJDUSRUPHLR GH&RPXQLFDGRDR0HUFDGRRX
)DWR 5HOHYDQWH D GHSHQGHU GD DQiOLVH GH UHOHYkQFLD D VHU UHDOL]DGD SHOR 'LUHWRU GH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD DUHQ~QFLDRXDGHVWLWXLomRGHPHPEURVGR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV DWp R GLD ~WLO VHJXLQWH HP TXH D
&RPSDQKLDIRUFRPXQLFDGDGDUHQ~QFLDRXHPTXHIRUDSURYDGDDGHVWLWXLomR

(;&(d2¬,0(',$7$',98/*$d2'($7228)$725(/(9$17(


2V$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHVSRGHPH[FHSFLRQDOPHQWHGHL[DUGHVHUGLYXOJDGRVVHRV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVRXRVDGPLQLVWUDGRUHVHQWHQGHUHPTXHVXDUHYHODomRFRORFDUi
HPULVFRLQWHUHVVHOHJtWLPRGD&RPSDQKLD7DOIDFXOGDGHVRPHQWHSRGHUiVHUH[HUFLGD
SHOD &RPSDQKLD PHGLDQWH GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H VXD
FRPXQLFDomR DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV e GH UHVSRQVDELOLGDGH GR
'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV HP FRQMXQWR FRP DV GHPDLV SHVVRDV TXH
WLYHUHP FRQKHFLPHQWR GH WDO LQIRUPDomR ]HODU SHOD DGRomR GRV SURFHGLPHQWRV
DGHTXDGRVSDUDDPDQXWHQomRGRVLJLOR

&DEHUiDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGLYXOJDULPHGLDWDPHQWHR$WRRX)DWR
UHOHYDQWH QD KLSyWHVH GD LQIRUPDomR HVFDSDU DR FRQWUROH RX VH FRQVWDWDU RVFLODomR
DWtSLFDQDFRWDomRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD


6HPSUH TXH KRXYHU SRU SDUWH GDTXHOHV TXH WHQKDP FRQKHFLPHQWR GH $WR RX )DWR
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5HOHYDQWH PDQWLGR HP VLJLOR G~YLGD TXDQWR j OHJLWLPLGDGH GD QmR GLYXOJDomR GD
LQIRUPDomR GHYHUi D TXHVWmR VHU VXEPHWLGD j &90 QD IRUPD SUHYLVWD QDV QRUPDV
DSOLFiYHLV

'(9(5'(*8$5'$56,*,/2


&XPSUHjV3HVVRDV9LQFXODGDVJXDUGDUVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVD$WRRX)DWR
5HOHYDQWH jV TXDLV WHQKDP DFHVVR SULYLOHJLDGR HP UD]mR GR FDUJR RX SRVLomR TXH
RFXSDP DWp VXD GLYXOJDomR DR PHUFDGR EHP FRPR ]HODU SDUD TXH VXERUGLQDGRV H
WHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPRIDoDPUHVSRQGHQGRVROLGDULDPHQWHFRPHVWHVQD
KLSyWHVHGHGHVFXPSULPHQWR

(P FDVR GH TXDLVTXHU FRQWDWRV FRP WHUFHLURV UHODWLYRV D DVVXQWRV TXH SRVVDP VHU
FRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVD&RPSDQKLDH[LJLUiGRVPHVPRVDDVVLQDWXUDGH7HUPRGH
$GHVmR

2SUHVHQWH0DQXDOHQFRQWUDVHGLVSRQtYHOQD&90HQDVHGHGD&RPSDQKLD

$&203$1+$0(172'$32/Ë7,&$'(',98/*$d2


&DEHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVYHULILFDUGLDQWHGDRFRUUrQFLDGH$WRRX
)DWR 5HOHYDQWH R DGHTXDGR FXPSULPHQWR GHVWD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH $WRV RX
)DWRV5HOHYDQWHVGD&RPSDQKLDLQIRUPDQGRLPHGLDWDPHQWHTXDOTXHULUUHJXODULGDGHDR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$ SUHFLVmRH D DGHTXDomRQDIRUPDGH UHGDomRGD LQIRUPDomRGLYXOJDGD DR PHUFDGR
VHUmR DSXUDGDV SHOR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV D SDUWLU GD YHULILFDomR GDV
UD]}HVVXEMDFHQWHVDRVSHGLGRVGHHVFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLVSRUSDUWHGD&90HGDV
(QWLGDGHVGH0HUFDGR

1DRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGDVKLSyWHVHVTXHLPSOLTXHPDQHFHVVLGDGHGHGLYXOJDomR
GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH PDQWLGR VRE VLJLOR RX GD YLRODomR GR VLJLOR GH $WR RX )DWR
5HOHYDQWH SUHYLDPHQWH j VXD GLYXOJDomR DR PHUFDGR GHYHUi R 'LUHWRU GH 5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHVUHDOL]DULQYHVWLJDo}HVHGLOLJrQFLDVLQWHUQDVQD&RPSDQKLDLQTXLULQGR
DV SHVVRDV HQYROYLGDV TXH GHYHUmR VHPSUH UHVSRQGHU DV VXDV VROLFLWDo}HV GH
LQIRUPDo}HVFRPRSURSyVLWRGHYHULILFDURPRWLYRTXHSURYRFRXDHYHQWXDOYLRODomRGR
VLJLORGDLQIRUPDomR

$VFRQFOXV}HVGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUmRVHUHQFDPLQKDGDVDR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD DV SURYLGrQFLDV FDEtYHLV DFRPSDQKDGDV GH
HYHQWXDLVUHFRPHQGDo}HVHVXJHVW}HVGHDOWHUDomRDHVWD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRSDUD
TXHSRVVDPIXWXUDPHQWHHYLWDUDTXHEUDGRVLJLORGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLV

'HYHUi R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV PRQLWRUDU D QHJRFLDomR GH 9DORUHV
0RELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRXDHOHVUHIHUHQFLDGRVDGRWDQGRSURFHGLPHQWRV
SDUD TXH OKH VHMDP LQIRUPDGDV DV QHJRFLDo}HV TXH RFRUUHUHP HP SHUtRGRV TXH
DQWHFHGHP j GLYXOJDomR DR PHUFDGR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH FRP R SURSyVLWR GH
LGHQWLILFDU HYHQWXDLV QHJRFLDo}HV YHGDGDV SHOD OHJLVODomR YLJHQWH SRU SHVVRDV TXH
WLQKDP FRQKHFLPHQWR GH WDO $WR RX )DWR 5HOHYDQWH FRPXQLFDQGR HYHQWXDLV
LUUHJXODULGDGHVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHj&90
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3RU PHLR GH GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HVWD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR
SRGHUiVHUDOWHUDGDQDVVHJXLQWHVVLWXDo}HV

L TXDQGRKRXYHUGHWHUPLQDomRH[SUHVVDQHVVHVHQWLGRSRUSDUWHGD&90

LL  GLDQWHGHPRGLILFDomRQDVQRUPDVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLVGHIRUPDD
LPSOHPHQWDUDVDGDSWDo}HVTXHIRUHPQHFHVViULDVH


LLL  TXDQGRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRSURFHVVRGHDYDOLDomRGDHILFiFLDGRV
SURFHGLPHQWRVDGRWDGRVFRQVWDWDUDQHFHVVLGDGHGHDOWHUDo}HV

$ DOWHUDomR GHVWD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GHYHUi VHU FRPXQLFDGD j &90 H VH IRU R
FDVR j EROVD GH YDORUHV H jV (QWLGDGHV GH 0HUFDGR SHOR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVQDIRUPDH[LJLGDSHODVQRUPDVDSOLFiYHLV


,1)5$d®(6(6$1d®(6


6HP SUHMXt]R GDV VDQo}HV FDEtYHLV QRV WHUPRV GD OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR
YLJHQWHVD VHUHPDSOLFDGDV SHODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV HP FDVRGH YLRODomRGRV
WHUPRV H SURFHGLPHQWRV HVWDEHOHFLGRV QHVWD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR FDEHUi DR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DQDOLVDU DV SRWHQFLDLV LQIUDo}HV D HVWD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomR EHP FRPR WRPDU DV PHGLGDV GLVFLSOLQDUHV TXH IRUHP FDEtYHLV QR kPELWR
LQWHUQRGD&RPSDQKLDSRGHQGRLQFOXVLYHGHOLEHUDUDDSOLFDomRGHDGYHUWrQFLDPXOWDH
GHPLVVmRGHVWLWXLomR FRQIRUPH DSOLFiYHO  GR LQIUDWRU GH DFRUGR FRP D JUDYLGDGH GD
LQIUDomRFRQVWDWDGD

&DVRDPHGLGDFDEtYHOVHMDGHFRPSHWrQFLDOHJDORXHVWDWXWiULDGD$VVHPEOHLD*HUDO
GHYHUiR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQYRFiODSDUDGHOLEHUDUVREUHRWHPD

2 DFLRQLVWD FRQWURODGRU GLUHWRUHV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR
&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGREHPFRPRTXDOTXHUHPSUHJDGRGD&RPSDQKLDTXH
YHQKD D WHU DFHVVR j LQIRUPDo}HV VREUH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH TXH IRUHP
UHVSRQViYHLVSHORGHVFXPSULPHQWRGHTXDOTXHUGLVSRVLomRFRQVWDQWH GHVWD3ROtWLFDGH
'LYXOJDomRGHYHUmRUHVVDUFLUD&RPSDQKLDLQWHJUDOPHQWHHVHPOLPLWDomRGHWRGRVRV
SUHMXt]RV TXH D &RPSDQKLD YHQKD D LQFRUUHU H TXH VHMDP GHFRUUHQWHV GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHGHWDOGHVFXPSULPHQWR

',6326,d®(6),1$,6


$ &RPSDQKLD GHYHUi HQYLDU SRU FRUUHVSRQGrQFLD UHJLVWUDGD DR DFLRQLVWD FRQWURODGRU
GLUHWRUHV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR &RQVHOKR )LVFDO TXDQGR
LQVWDODGREHPFRPRDTXHPTXHUTXHHPYLUWXGHGHVHXFDUJRIXQomRRXSRVLomRQD
&RPSDQKLDVHXVFRQWURODGRUHVFRQWURODGDVRXFROLJDGDVSRVVDYLUDWHUFRQKHFLPHQWR
GH LQIRUPDomR UHODWLYD D $WR RX )DWR 5HOHYDQWH FySLD GHVWD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR
VROLFLWDQGR R UHWRUQR j &RPSDQKLD GR 7HUPR GH $GHVmR GHYLGDPHQWH DVVLQDGR H
HQYLDGR j 'LUHWRULD GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV ItVLFD RX HOHWU{QLFDPHQWH R TXDO
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ILFDUiDUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLD


(VWD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GHYHUi VHU REVHUYDGD j SDUWLU GD GDWD HP TXH HQWUDU HP
YLJRUFRQIRUPHVHMDGHOLEHUDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
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3HOR SUHVHQWH LQVWUXPHQWR >QRPH@ >HVWDGR FLYLO@ >SURILVVmR@ SRUWDGRU GD FDUWHLUD GH
LGHQWLGDGH 5* Q
H[SHGLGDSHOR
HLQVFULWRQR&3)0(VRERQ

UHVLGHQWHH GRPLFLOLDGR QD
 QD &LGDGH

(VWDGR

 GRUDYDQWH GHQRPLQDGR VLPSOHVPHQWH ³'HFODUDQWH´ QD
TXDOLGDGHGH>LQGLFDURFDUJRIXQomRRXUHODomRFRPD&RPSDQKLD@ GD,QWHOEUDV6$
,QG~VWULD GH 7HOHFRPXQLFDomR (OHWU{QLFD %UDVLOHLUD VRFLHGDGH DQ{QLPD FRP VHGH QD
FLGDGH 6mR -RVp (VWDGR GH 6DQWD &DWDULQD LQVFULWD QR &13-0( VRE R
Q GRUDYDQWH GHQRPLQDGD VLPSOHVPHQWH ³&RPSDQKLD´ YHP SRU
PHLRGHVWH7HUPRGH$GHVmRGHFODUDUWHULQWHJUDOFRQKHFLPHQWRGDVUHJUDVFRQVWDQWHV
GD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH GD ,QWHOEUDV 6$  ,QG~VWULD GH
7HOHFRPXQLFDomR(OHWU{QLFD%UDVLOHLUD ³3ROtWLFDGH'LYXOJDomR´ DSURYDGDHPUHXQLmR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHP GHQRYHPEUR GH
QRVWHUPRVGD,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQGHGHMDQHLURGH
FRQIRUPHDOWHUDGDFXMDFySLDUHFHEHXTXHGLVFLSOLQDDSROtWLFDLQWHUQDTXDQWRj
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVjQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmR
GD &RPSDQKLD REULJDQGRVH j SDXWDU VXDV Do}HV VHPSUH HP FRQIRUPLGDGH FRP WDLV
UHJUDV2'HFODUDQWHILUPDRSUHVHQWH7HUPRGH$GHVmRHP WUrV YLDVGHLJXDOWHRU
HIRUPDQDSUHVHQoDGDV GXDV WHVWHPXQKDVDEDL[RDVVLQDGDV

6mR3DXOR>GDWD@
>QRPHGR
GHFODUDQWH@

7HVWHPXQKDV
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1RPH

&3)0(Q



&3)0(Q
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DVVLQDWXUDGHDFRUGRRXFRQWUDWRGHWUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROHDFLRQiULRGD
&RPSDQKLDDLQGDTXHVREFRQGLomRVXVSHQVLYDRXUHVROXWLYD
PXGDQoDQRFRQWUROHGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHDWUDYpVGHFHOHEUDomRDOWHUDomR
RXUHVFLVmRGHDFRUGRGHDFLRQLVWDV
FHOHEUDomRDOWHUDomRRXUHVFLVmRGHDFRUGRGHDFLRQLVWDVHPTXHD&RPSDQKLD
VHMDSDUWHRXLQWHUYHQLHQWHRXTXHWHQKDVLGRDYHUEDGRQROLYURSUySULRGD
&RPSDQKLD
LQJUHVVRRXVDtGDGHVyFLRTXHPDQWHQKDFRPD&RPSDQKLDFRQWUDWRRX
FRODERUDomRRSHUDFLRQDOILQDQFHLUDWHFQROyJLFDRXDGPLQLVWUDWLYD
DXWRUL]DomRSDUDQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
HPTXDOTXHUPHUFDGRQDFLRQDORXHVWUDQJHLUR
GHFLVmRGHSURPRYHURFDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDGD
&RPSDQKLD
LQFRUSRUDomRIXVmRRXFLVmRHQYROYHQGRD&RPSDQKLDRXHPSUHVDVOLJDGDV
WUDQVIRUPDomRRXGLVVROXomRGD&RPSDQKLD
PXGDQoDQDFRPSRVLomRGRSDWULP{QLRGD&RPSDQKLD
PXGDQoDGHFULWpULRVFRQWiEHLV
UHQHJRFLDomRGHGtYLGDV
DSURYDomRGHSODQRGHRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV
DOWHUDomRQRVGLUHLWRVHYDQWDJHQVGRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSHOD
&RPSDQKLD
GHVGREUDPHQWRRXJUXSDPHQWRGHDo}HVRXDWULEXLomRGHERQLILFDomR
DTXLVLomRGHDo}HVGD&RPSDQKLDSDUDSHUPDQrQFLDHPWHVRXUDULDRX
FDQFHODPHQWRHDOLHQDomRGHDo}HVDVVLPDGTXLULGDV
OXFURRXSUHMXt]RGD&RPSDQKLDHDDWULEXLomRGHSURYHQWRVHPGLQKHLUR
FHOHEUDomRRXH[WLQomRGHFRQWUDWRRXRLQVXFHVVRQDVXDUHDOL]DomRTXDQGRD
H[SHFWDWLYDGHFRQFUHWL]DomRIRUGHFRQKHFLPHQWRS~EOLFR
DSURYDomRDOWHUDomRRXGHVLVWrQFLDGHSURMHWRRXDWUDVRHPVXDLPSODQWDomR
LQtFLRUHWRPDGDRXSDUDOLVDomRGDIDEULFDomRRXFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRRX
GDSUHVWDomRGHVHUYLoR
GHVFREHUWDPXGDQoDRXGHVHQYROYLPHQWRGHWHFQRORJLDRXGHUHFXUVRVGD
&RPSDQKLD
PRGLILFDomRGHSURMHo}HVGLYXOJDGDVSHOD&RPSDQKLD
LPSHWUDomRGHFRQFRUGDWDUHTXHULPHQWRRXFRQILVVmRGHIDOrQFLDRXSURSRVLWXUD
GHDomRMXGLFLDOTXHSRVVDYLUDDIHWDUDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDGD
&RPSDQKLD



>Este Anexo faz parte da Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da Intelbras
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3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV




3URFHGLPHQWRVHDSOLFDj
ց0DWUL]ց)LOLDO$0ց)LOLDO0*ց)LOLDO6-


 2%-(7,926($%5$1*Ç1&,$

 2REMHWLYRGDSUHVHQWH3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³3ROtWLFD
GH 1HJRFLDomR´  GD ,QWHOEUDV 6$  ,QG~VWULD GH 7HOHFRPXQLFDomR (OHWU{QLFD
%UDVLOHLUD ³&RPSDQKLD´  p HVFODUHFHU DV UHJUDV TXH GHYHUmR VHU REVHUYDGDV
SHOD&RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGLUHWRUHV
PHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGRFRQVHOKRILVFDO FDVRLQVWDODGR H
GHTXDLVTXHUFRPLWrVRXyUJmRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVFULDGRV
SRU GLVSRVLomR HVWDWXWiULD RX SRU TXHP TXHU TXH HP YLUWXGH GH VHX FDUJR
IXQomR RX SRVLomR QD FRPSDQKLD DEHUWD VXD FRQWURODGRUD VXDV FRQWURODGDV
RX FROLJDGDV WHQKD FRQKHFLPHQWR GH LQIRUPDomR UHODWLYD D DWR RX IDWR
UHOHYDQWH ³3HVVRDV 9LQFXODGDV´  QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR GD &RPLVVmR GH
9DORUHV 0RELOLiULRV ³&90´  Q  GH  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPH
DOWHUDGD ³,QVWUXomR&90Q´ HSHOD&RPSDQKLDYLVDQGRFRLELUHSXQLU
DXWLOL]DomRGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVVREUHDWRRXIDWRUHOHYDQWHUHODWLYRj
&RPSDQKLD ³,QIRUPDo}HV 3ULYLOHJLDGDV´  HP EHQHItFLR SUySULR GDV 3HVVRDV
9LQFXODGDVHPQHJRFLDomRFRPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
H GHULYDWLYRV D HOHV UHIHUHQFLDGRV ³9DORUHV 0RELOLiULRV´  H HQXQFLDU DV
GLUHWUL]HV TXH UHJHUmR GH PRGR RUGHQDGR H GHQWUR GRV OLPLWHV HVWDEHOHFLGRV
SRU OHL D QHJRFLDomR GH WDLV 9DORUHV 0RELOLiULRV QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR
&90QHGDVSROtWLFDVLQWHUQDVGDSUySULD&RPSDQKLD

 3DUDILQVGHVWD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRWDPEpPVHUmRFRQVLGHUDGDV3HVVRDV
9LQFXODGDV TXDLVTXHU SHVVRDV TXH WHQKDP FRQKHFLPHQWR GH $WR RX )DWR
5HOHYDQWH FRQIRUPH GHILQLGR DEDL[R  VDEHQGR TXH VH WUDWD GH LQIRUPDomR
DLQGD QmR GLYXOJDGD DR PHUFDGR HP HVSHFLDO DTXHOHV TXH WHQKDP UHODomR
FRPHUFLDOSURILVVLRQDORXGHFRQILDQoDFRPD&RPSDQKLDWDLVFRPRDXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV DQDOLVWDV GH YDORUHV PRELOLiULRV FRQVXOWRUHV H LQVWLWXLo}HV
LQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomR3DUDHVVDVSHVVRDVFDEHUiDR'LUHWRU
GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD LGHQWLILFDU DTXHODV TXH HP
YLUWXGH GH VHX FDUJR IXQomR RX SRVLomR WHQKDP DFHVVR SHUPDQHQWH RX
HYHQWXDO D ,QIRUPDo}HV 3ULYLOHJLDGDV GHODV REWHQGR D DGHVmR j SUHVHQWH
3ROtWLFDGH1HJRFLDomR

 2 TXH FDUDFWHUL]D R XVR GD LQIRUPDomR SULYLOHJLDGD p D XWLOL]DomR GH
LQIRUPDo}HVVLJLORVDVVREUHDVRFLHGDGHHPLVVRUDGHYDORUHVPRELOLiULRVSRU
DTXHOHVTXHDVGHWrPRXTXHWHQKDPDFHVVRGHDOJXPDIRUPDHPGHWULPHQWR
GH RXWURV S~EOLFRV TXH QmR WrP DFHVVR j WDLV LQIRUPDo}HV 7DO SUiWLFD
UHSUHVHQWD LQLTXLGDGH SRU SDUWH GH TXDOTXHU SHVVRD TXH VH XWLOL]H GH
LQIRUPDo}HV VLJLORVDV RX UHVHUYDGDV SDUD QHJRFLDU WtWXORV HPLWLGRV SHOD
&RPSDQKLD FRP RXWUDV SHVVRDV TXH DV GHVFRQKHoDP 2 REMHWLYR GH FRLELU
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HVVD SUiWLFD p HYLWDU TXH SHVVRDV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH UHODFLRQDGDV FRP
&RPSDQKLD SRVVDP DXIHULU JDQKRV SDWULPRQLDLV H[WUDRUGLQiULRV DWUDYpV GD
SUHYDOrQFLDGRFRQKHFLPHQWRGHDWRVRXIDWRVLPSRUWDQWHVHUHVHUYDGRVVREUH
PXWDo}HV HVVHQFLDLV QD YLGD GD &RPSDQKLD (VVDV SHVVRDV HVWDULDP
LQWHUYLQGR QR PHUFDGR HP FRQGLo}HV GH VXSHULRULGDGH HP UHODomR DR S~EOLFR
HPJHUDOVHPDFHVVRjWDLVLQIRUPDo}HV

 7DLVUHJUDVWDPEpPSURFXUDPFRLELUDSUiWLFDGH insider trading XVRLQGHYLGR
HP EHQHItFLR SUySULR RX GH WHUFHLURV GH ,QIRUPDo}HV 3ULYLOHJLDGDV  H tipping
GLFDV GH ,QIRUPDo}HV 3ULYLOHJLDGDV SDUD TXH WHUFHLURV GHODV VH EHQHILFLHP 
SUHVHUYDQGRDWUDQVSDUrQFLDQDVQHJRFLDo}HVGRV9DORUHV0RELOLiULRV

 $V UHJUDV GHVWD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR GHILQHP SHUtRGRV QRV TXDLV DV
3HVVRDV 9LQFXODGDV GHYHUmR DEVWHUVH GH QHJRFLDU FRP 9DORUHV 0RELOLiULRV
GH PRGR D HYLWDU R TXHVWLRQDPHQWR FRP UHODomR DR XVR LQGHYLGR GH
,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDVQmRGLYXOJDGDVDRS~EOLFR

 $OpP GDV 3HVVRDV 9LQFXODGDV DV QRUPDV GHVWD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR
WDPEpPVHDSOLFDPDRVFDVRVHPTXHDVQHJRFLDo}HVSRUSDUWHGDV3HVVRDV
9LQFXODGDV RFRUUDP GH IRUPD GLUHWD HRX LQGLUHWD SDUD R EHQHItFLR SUySULR
GHODV PHGLDQWH D XWLOL]DomR SRU H[HPSOR GH D  VRFLHGDGH SRU HODV
FRQWURODGDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH E WHUFHLURVFRPTXHIRUPDQWLGRFRQWUDWR
GH JHVWmR ILG~FLD DGPLQLVWUDomR GH FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV
ILQDQFHLURV F  SURFXUDGRUHV RX DJHQWHV HRX G  F{QMXJHV GRV TXDLV QmR
HVWHMDPVHSDUDGRVMXGLFLDOPHQWHFRPSDQKHLURV DV HTXDLVTXHUGHSHQGHQWHV
LQFOXtGRV HP VXD GHFODUDomR DQXDO GH LPSRVWR VREUH D UHQGD 'HVVD IRUPD
HQWHQGHVH SRU QHJRFLDo}HV LQGLUHWDV DTXHODV QDV TXDLV DV 3HVVRDV
9LQFXODGDVDSHVDUGHQmRDVFRQGX]LUHPHPVHXQRPHWHQKDPRFRQWUROHHR
SRGHUGHFLVyULRVREUHDUHDOL]DomRGDQHJRFLDomR

 $V QRUPDV GD SUHVHQWH 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR DSOLFDPVH LQWHJUDOPHQWH jV
RSHUDo}HVGHHPSUpVWLPRGH9DORUHV0RELOLiULRV

 $'(62¬32/Ë7,&$'(1(*2&,$d2

 eREULJDWyULDDDGHVmRjSUHVHQWH3ROtWLFDGH1HJRFLDomRPHGLDQWHDVVLQDWXUD
GR7HUPRGH$GHVmRHODERUDGRQRVWHUPRVGR$QH[R,SRUWRGDVDV3HVVRDV
9LQFXODGDV 2 7HUPR GH $GHVmR p R LQVWUXPHQWR KiELO SDUD HYLGHQFLDU D
DGHVmR IRUPDO GR VLJQDWiULR jV UHJUDV FRQWLGDV QD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR
DVVXPLQGR D REULJDomR GH FXPSULOD H GH ]HODU SDUD TXH VXDV UHJUDV VHMDP
FXPSULGDV SRU SHVVRDV TXH HVWHMDP VRE VXD LQIOXrQFLD LQFOXLQGR HPSUHVDV
FRQWURODGDV FROLJDGDV RX VRE FRQWUROH FRPXP F{QMXJHV H GHSHQGHQWHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV

 $ UHODomR GDV SHVVRDV TXH DGHULUDP j SUHVHQWH 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR VHUi
PDQWLGDQD&RPSDQKLDHjGLVSRVLomRGD&90

 9('$d2¬1(*2&,$d2

 1RV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90 Q  VmR YHGDGDV D QHJRFLDomR SHOD
SUySULD &RPSDQKLD RX SHODV 3HVVRDV 9LQFXODGDV GH 9DORUHV 0RELOLiULRV


269

Data:25/11/2020
1.0
Página 3 de 10



GHVGHDGDWDHPTXHWRPHPFRQKHFLPHQWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHUHODWLYRj
&RPSDQKLD FRQIRUPH GHILQLGR QD ,QVWUXomR &90  Q ³$WR RX )DWR
5HOHYDQWH´ DWpDVXDGLYXOJDomRDRPHUFDGR$&RPSDQKLDPDQWHUiFRQWUROH
GDV SHVVRDV FRP DFHVVR D LQIRUPDo}HV GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH R TXDO
GHYHUiVHUHQFDPLQKDGRj&90FDVRVROLFLWDGR

 $ &RPSDQKLD H DV 3HVVRDV 9LQFXODGDV GHYHUmR DEVWHUVH GH QHJRFLDU VHXV
9DORUHV 0RELOLiULRVHPWRGRVRVSHUtRGRVHP TXH R 'LUHWRUGH5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV WHQKD GHWHUPLQDGR D SURLELomR GH QHJRFLDomR 2 'LUHWRU GH
5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QmR HVWi REULJDGR D IXQGDPHQWDU D GHFLVmR GH
GHWHUPLQDURSHUtRGRGHEORTXHLRTXHVHUiWUDWDGRGHIRUPDFRQILGHQFLDOSHORV
VHXVGHVWLQDWiULRV

 $IDOKDGD&RPSDQKLDHPFRPXQLFDUDXPDSHVVRDTXHHODHVWiVXMHLWDDXP
SHUtRGR HVSHFLDO GH YHGDomR j QHJRFLDomR QmR LVHQWD GD REULJDomR GH
FXPSULUFRPHVWD3ROtWLFDGH1HJRFLDomR

 1R FRQWH[WR GH XPD RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV DV
3HVVRDV 9LQFXODGDV GHYHUmR DEVWHUVH GH QHJRFLDU 9DORUHV 0RELOLiULRV
GHVGHDGDWDHPTXHWHQKDPWRPDGRFRQKHFLPHQWRGDLQWHQomRHPVHUHDOL]DU
WDORIHUWDS~EOLFDDWpRVHXHQFHUUDPHQWRRXFDQFHODPHQWRFRQIRUPHDSOLFiYHO

 $V 3HVVRDV 9LQFXODGDV QmR SRGHUmR QHJRFLDU RV 9DORUHV 0RELOLiULRV
LQGHSHQGHQWHGHGHWHUPLQDomRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

D  QRSHUtRGRGH TXLQ]H GLDVFRUULGRVTXHDQWHFHGHUDGLYXOJDomR GDV
LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV ³,75´  H DQXDLV ³')3´  GD &RPSDQKLD ILFDQGR
YHGDGD DLQGD D QHJRFLDomR QR SUySULR GLD GD GLYXOJDomR GHVVDV
LQIRUPDo}HV DQWHV TXH D LQIRUPDomR VH WRUQH S~EOLFD  FDEHQGR DR
GHSDUWDPHQWR GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV LQIRUPDU DQWHFLSDGDPHQWH
jV 3HVVRDV 9LQFXODGDV DV GDWDV SUHYLVWDV SDUD GLYXOJDomR GHVVDV
LQIRUPDo}HVREVHUYDGRRGLVSRVWRQRLWHPDEDL[R

E  VH H[LVWLU D LQWHQomR GH SURPRYHU LQFRUSRUDomR FLVmR WRWDO RX SDUFLDO
IXVmRWUDQVIRUPDomRRXUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD

F  VHP SUHMXt]R GR GLVSRVWR QR LWHP  GHVWD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR D
SDUWLU GR PRPHQWR HP TXH WLYHUHP DFHVVR j LQIRUPDomR UHODWLYD j
LQWHQomR GD &RPSDQKLD RX GRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD
GH L  PRGLILFDU R FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD PHGLDQWH VXEVFULomR GH
QRYDV Do}HV LL  DSURYDU XP SURJUDPD GH DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SHOD SUySULD &RPSDQKLD RX
LLL GLVWULEXLUGLYLGHQGRVHRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRERQLILFDo}HVHP
Do}HV RX VHXV GHULYDWLYRV RX GHVGREUDPHQWR DWp D SXEOLFDomR GRV
UHVSHFWLYRVHGLWDLVHRXDQ~QFLRVRXLQIRUPDWLYRVH

G  VHHVWLYHUHPFXUVRDDTXLVLomRRXDOLHQDomRSHOD&RPSDQKLDSRUVXDV
FRQWURODGDV SRU VXDV FROLJDGDV RX SRU RXWUDV VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH
FRPXP GHDo}HVGHVXDSUySULD HPLVVmRRX VHKRXYHUVLGRRXWRUJDGD
RSomRRXPDQGDWRSDUDRPHVPRILP
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 2V DGPLQLVWUDGRUHV TXH VH DIDVWDUHP GD &RPSDQKLD DQWHULRUPHQWH j
GLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHRULJLQDGRGXUDQWHVHXSHUtRGRGHJHVWmR
QmR SRGHUmR QHJRFLDU 9DORUHV 0RELOLiULRV GHVGH D GDWD HP TXH WHQKDP
WRPDGR FRQKHFLPHQWR GR $WR RX )DWR 5HOHYDQWH DWp R TXH RFRUUHU SULPHLUR
HQWUH L  D GDWD GH VXD GLYXOJDomR DR PHUFDGR SHOD &RPSDQKLD H LL   VHLV 
PHVHVDSyVRVHXDIDVWDPHQWR

 &DVR WHQKD VLGR FHOHEUDGR TXDOTXHU DFRUGR RX FRQWUDWR YLVDQGR j
WUDQVIHUrQFLD GR FRQWUROH DFLRQiULR UHVSHFWLYR RX VH KRXYHU VLGR RXWRUJDGD
RSomR RX PDQGDWR SDUD R PHVPR ILP EHP FRPR VH H[LVWLU D LQWHQomR GH
SURPRYHU LQFRUSRUDomR FLVmR WRWDO RX SDUFLDO IXVmR WUDQVIRUPDomR RX
UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD H HQTXDQWR D RSHUDomR QmR IRU WRUQDGD S~EOLFD SRU
PHLR GD SXEOLFDomR GH )DWR 5HOHYDQWH R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDQmRSRGHUiGHOLEHUDUDDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHDo}HVGHSUySULD
HPLVVmR

 $VYHGDo}HVjQHJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVGHL[DUmRGHYLJRUDUWmRORJR
D &RPSDQKLD GLYXOJXH R $WR RX )DWR 5HOHYDQWH DSOLFiYHO DR PHUFDGR 1R
HQWDQWR WDLV YHGDo}HV VHUmR PDQWLGDV PHVPR DSyV D GLYXOJDomR GR $WR RX
)DWR 5HOHYDQWH QD KLSyWHVH HP TXH HYHQWXDLV QHJRFLDo}HV FRP 9DORUHV
0RELOLiULRV SRU 3HVVRDV 9LQFXODGDV SRVVDP LQWHUIHULU HP SUHMXt]R GD
&RPSDQKLDRXGHVHXVDFLRQLVWDVFRPRDWRRXIDWRDVVRFLDGRDR$WRRX)DWR
5HOHYDQWH

 0HVPR DSyV VXD GLYXOJDomR DR PHUFDGR R $WR RX )DWR 5HOHYDQWH GHYH
FRQWLQXDUDVHUWUDWDGRFRPRQmRWHQGRVLGRGLYXOJDGRVHDQHJRFLDomRSRVVD
D MXt]R GD &RPSDQKLD LQWHUIHULU QDV FRQGLo}HV GRV QHJyFLRV FRP 9DORUHV
0RELOLiULRVGD&RPSDQKLDGHPDQHLUDDUHVXOWDUSUHMXt]RjSUySULD&RPSDQKLD
RX DR VHXV DFLRQLVWDV GHYHQGR WDO UHVWULomR DGLFLRQDO VHU LQIRUPDGD SHOD
GLUHWRULDGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV

 $V 3HVVRDV 9LQFXODGDV WDPEpP VmR SURLELGDV GH QHJRFLDU FRP 9DORUHV
0RELOLiULRVFDVRHVWHMDPFLHQWHVGDH[LVWrQFLDGHLQIRUPDomRUHOHYDQWHHQmR
GLYXOJDGD SXEOLFDPHQWH UHODWLYD D TXDOTXHU RXWUD VRFLHGDGH LQFOXLQGR
VXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDFRPSHWLGRUHVIRUQHFHGRUHVHFOLHQWHVTXHSRVVD
FDUDFWHUL]DUVHFRPRLQIRUPDomRUHOHYDQWHUHODWLYDPHQWHjSUySULD&RPSDQKLD

 $8725,=$d23$5$1(*2&,$d2'(9$/25(602%,/,È5,26

 1RV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90 Q  H GD /HL  DV 3HVVRDV
9LQFXODGDV SRGHUmR QHJRFLDU 9DORUHV 0RELOLiULRV UHVSHLWDGR R GLVSRVWR QR
LWHPDFLPDGHVGHTXHWDLVQHJRFLDo}HVDWHQGDPSHORPHQRVDXPDGHVVDV
FDUDFWHUtVWLFDV

D  DTXLVLomR GH Do}HV TXH VH HQFRQWUHP HP WHVRXUDULD SRU PHLR GH
QHJRFLDomR SULYDGD GHFRUUHQWH GR H[HUFtFLR GH RSomR GH FRPSUD GH
DFRUGR FRP SODQR GH RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV DSURYDGR
SHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDRX

E  TXDQGRVHWUDWDUGHRXWRUJDGHDo}HVDDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVRX
SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV FRPR SDUWH GH UHPXQHUDomR SUHYLDPHQWH
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DSURYDGDSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

 $QWHV GD IRUPDOL]DomR GH TXDOTXHU QHJRFLDomR FRP 9DORUHV 0RELOLiULRV DV
3HVVRDV 9LQFXODGDV SRGHUmR D H[FOXVLYR FULWpULR GH FDGD 3HVVRD 9LQFXODGD
DSUHVHQWDUj 'LUHWRULD GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV SURJUDPDV LQGLYLGXDLVGH
LQYHVWLPHQWRSRUHVFULWRTXHGHYHUmRVHJXLUDVUHJUDVSUHYLVWDVQHVWD3ROtWLFD
GH1HJRFLDomR

 2VSURJUDPDVLQGLYLGXDLVGHLQYHVWLPHQWRWHUmRSRUILQDOLGDGHSHUPLWLU
TXH D 3HVVRD 9LQFXODGD SRVVD DGTXLULU DV Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD QR SHUtRGR GH  TXLQ]H  GLDV TXH DQWHFHGHU D
GLYXOJDomRGR,75HGR')3GD&RPSDQKLDH[LJLGDVSHOD&90'HVVD
IRUPD SDUD ILQV GH HVFODUHFLPHQWR DV 3HVVRDV 9LQFXODGDV QmR
SUHFLVDUmR IRUPDOL]DU SURJUDPDV LQGLYLGXDLV GH LQYHVWLPHQWR SDUD
UHDOL]DU QHJRFLDo}HV IRUD GRV SHUtRGRV YHGDGRV SHOD UHJXODPHQWDomR
HOHJLVODomRSHUWLQHQWHV

 2V SURJUDPDV LQGLYLGXDLV GH LQYHVWLPHQWR GHYHUmR HVWDEHOHFHU HP
FDUiWHU LUUHYRJiYHO H LUUHWUDWiYHO D QDWXUH]D GDV RSHUDo}HV
SURJUDPDGDVWDQWRGHFRPSUDFRPRGHYHQGDDVVLPFRPRDVGDWDV
DV TXDQWLGDGHV H RV SUHoRV RX XP FULWpULR SUpGHWHUPLQDGR SDUD D
GHILQLomR GHVVHV HOHPHQWRV RV TXDLV GHYHP VHU FRPSDWtYHLV FRP R
GLVSRVWRQHVWD3ROtWLFDGH1HJRFLDomR

 2V SURJUDPDV LQGLYLGXDLVGH LQYHVWLPHQWR WHUmR GXUDomRPtQLPD GH
VHLV PHVHVSDUDTXHRSUySULRSODQRVXDVHYHQWXDLVPRGLILFDo}HVH
FDQFHODPHQWRSURGX]DPHIHLWRV

 2VSURJUDPDVLQGLYLGXDLVGHLQYHVWLPHQWRQmRSRGHUmRVHUDUTXLYDGRV
QHP PRGLILFDGRV QD SHQGrQFLD GH GLYXOJDomR DR PHUFDGR GH DWR RX
IDWR UHOHYDQWH GH TXH R LQWHUHVVDGR WHQKD FRQKHFLPHQWR 1mR
REVWDQWH DV 3HVVRDV 9LQFXODGDV QmR SRGHUmR PDQWHU
VLPXOWDQHDPHQWHPDLVGHXPSURJUDPDGHLQYHVWLPHQWR

 $V 3HVVRDV 9LQFXODGDV SRGHUmR DGTXLULU DV Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD HP FRQIRUPLGDGH FRP SODQR GH LQYHVWLPHQWR DSURYDGR
SHOD &RPSDQKLD QR SHUtRGR GH  TXLQ]H  GLDV TXH DQWHFHGHU D
GLYXOJDomRGR,75HGR')3GD&RPSDQKLDH[LJLGDVSHOD&90GHVGH
TXH

D  D &RPSDQKLD WHQKD DSURYDGR FURQRJUDPD GHILQLQGR GDWDV HVSHFtILFDV
SDUDGLYXOJDomRGRVIRUPXOiULRV,75H')3H

E  RV SURJUDPDV GH LQYHVWLPHQWR DSUHVHQWDGRV SHODV 3HVVRDV 9LQFXODGDV
HVWDEHOHoDP L DLPSRVVLELOLGDGHGHDGHVmRGXUDQWHRV TXLQ]H GLDV
TXH DQWHFHGHUHP D GLYXOJDomR GRV IRUPXOiULRV ,75 H ')3 LL  D
REULJDomR GH SURUURJDomR GR FRPSURPLVVR GH FRPSUD PHVPR DSyV R
HQFHUUDPHQWR GR SHUtRGR RULJLQDOPHQWH SUHYLVWR GH YLQFXODomR GR
SDUWLFLSDQWHDRSODQRQDSHQGrQFLDGH)DWR5HOHYDQWHQmRGLYXOJDGRDR
PHUFDGR H GXUDQWH RV  TXLQ]H  GLDV TXH DQWHFHGHUHP D GLYXOJDomR
GRV IRUPXOiULRV ,75 H ')3 H LLL  REULJDomR GH VHXV SDUWLFLSDQWHV
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UHYHUWHUHPj&RPSDQKLDTXDLVTXHUSHUGDVHYLWDGDVRXJDQKRVDXIHULGRV
HP QHJRFLDo}HV FRP Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GHFRUUHQWHV GH
HYHQWXDO DOWHUDomR QDV GDWDV GH GLYXOJDomR GRV IRUPXOiULRV ,75 H ')3
DSXUDGRVSRUPHLRGHFULWpULRVUD]RiYHLVGHILQLGRVQRSUySULRSODQR


 2VSURJUDPDVLQGLYLGXDLVDFLPDPHQFLRQDGRVVRPHQWHVHUmRDSURYDGRVSHOD
&RPSDQKLDVHRVHXWHRULPSHGLUDXWLOL]DomRGH,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDVHP
EHQHItFLR SUySULR GLUHWR RX LQGLUHWR GD 3HVVRD 9LQFXODGD TXH R HODERURX
GHYHQGR SRUWDQWR VHU HODERUDGRV GH WDO IRUPD TXH D GHFLVmR GH FRPSUD RX
YHQGD QmR SRVVD VHU WRPDGD DSyV R FRQKHFLPHQWR GDV ,QIRUPDo}HV
3ULYLOHJLDGDV DEVWHQGRVH D SHVVRD WLWXODU GRV SURJUDPDV LQGLYLGXDLV GH
LQYHVWLPHQWR L GHH[HUFHULQIOXrQFLDDFHUFDGDRSHUDomRQDSHQGrQFLDGH$WR
RX )DWR 5HOHYDQWH QmR GLYXOJDGR H LL  UHDOL]DU TXDLVTXHU RSHUDo}HV TXH
DQXOHP RX PLWLJXHP RV HIHLWRV HFRQ{PLFRV GDV RSHUDo}HV D VHUHP
GHWHUPLQDGDVSHORSURJUDPDGHLQYHVWLPHQWR

 2FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUiYHULILFDUVHPHVWUDOPHQWHD
DGHUrQFLD GDV QHJRFLDo}HV UHDOL]DGDV SHODV 3HVVRDV 9LQFXODGDV DRV
UHVSHFWLYRVSURJUDPDVGHLQYHVWLPHQWRV

 $V YHGDo}HV PHQFLRQDGDV QHVWD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR QmR VH DSOLFDP jV
QHJRFLDo}HV UHDOL]DGDV SRU IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR GRV TXDLV DV 3HVVRDV
9LQFXODGDV VHMDP TXRWLVWDV GHVGH TXH QmR VHMDP IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR
H[FOXVLYRV RX IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR FXMDV GHFLV}HV GH QHJRFLDomR GR
DGPLQLVWUDGRURXJHVWRUGDFDUWHLUDSRVVDPVHUGHWHUPLQDGDVRXLQIOXHQFLDGDV
SHODV3HVVRDV9LQFXODGDV

 2%5,*$d2'(,1'(1,=$5

 $V 3HVVRDV 9LQFXODGDV UHVSRQViYHLV SHOR GHVFXPSULPHQWR GH TXDOTXHU
GLVSRVLomRGHVWD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRREULJDPVHDUHVVDUFLUD&RPSDQKLD
HRX RXWUDV 3HVVRDV 9LQFXODGDV LQWHJUDOPHQWH H VHP OLPLWDomR GH WRGRV RV
SUHMXt]RVTXHD&RPSDQKLDHRXRXWUDV3HVVRDV9LQFXODGDVYHQKDPDLQFRUUHU
H TXH VHMDP GHFRUUHQWHV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH GH WDO GHVFXPSULPHQWR
LQGHSHQGHQWHPHQWHHVHPSUHMXt]RGDVVDQo}HVDSOLFiYHLVSHOD&90

 5(63216$%,/,'$'(6'(7(5&(,526

 $VGLVSRVLo}HVGHVWD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRQmRHOLGHPDUHVSRQVDELOLGDGHGH
WHUFHLURV QmR GLUHWDPHQWH OLJDGRV j &RPSDQKLD TXH WHQKDP DFHVVR D $WR RX
)DWR5HOHYDQWH

 2%5,*$d®(6'(6,*,/2

 &XPSUH jV 3HVVRDV 9LQFXODGDV H DRV HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD JXDUGDU
VLJLOR GDV LQIRUPDo}HV UHODWLYDV D $WR RX )DWR 5HOHYDQWH jV TXDLV WHQKDP
DFHVVR SULYLOHJLDGR HP UD]mR GR FDUJR RX SRVLomR TXH RFXSDP DWp VXD
GLYXOJDomRDRPHUFDGREHPFRPR]HODUSDUDTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGH
VXD FRQILDQoD WDPEpP R IDoDP UHVSRQGHQGR VROLGDULDPHQWH FRP HVWHV QD
KLSyWHVHGHGHVFXPSULPHQWR
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3(1$/,'$'(6

 $ QHJRFLDomR FRP 9DORUHV 0RELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRU SDUWH
GDV3HVVRDV9LQFXODGDVHPYLRODomRjVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVQHVWD3ROtWLFDGH
1HJRFLDomR QD ,QVWUXomR &90 Q  H QRV GHPDLV GLVSRVLWLYRV OHJDLV H
UHJXODPHQWDUHV DSOLFiYHLV SRGHUi VXMHLWDU R LQIUDWRU D UHVSRQGHU SURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYR VDQFLRQDGRU H j DSOLFDomR SHOD &90 GDV VHJXLQWHV
SHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQRDUWLJRGD/HLQ

D  DGYHUWrQFLD

E  PXOWDGHDWp WUrV YH]HVRPRQWDQWHGDYDQWDJHPHFRQ{PLFDREWLGDRX
GDSHUGDHYLWDGDHPGHFRUUrQFLDGRLOtFLWR

F  LQDELOLWDomRWHPSRUiULDDWpRPi[LPRGH YLQWH DQRVSDUDRH[HUFtFLR
GRV FDUJRV GH DGPLQLVWUDGRURX FRQVHOKHLUR ILVFDO GH FRPSDQKLD DEHUWD
GH HQWLGDGH GR VLVWHPD GH GLVWULEXLomR GH YDORUHV PRELOLiULRV RX GH
RXWUDVHQWLGDGHVTXHGHSHQGDPGHDXWRUL]DomRRXUHJLVWURQD&90

G  VXVSHQVmRGDDXWRUL]DomRRXUHJLVWURSDUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVGH
TXHWUDWDHVWD/HL

H  SURLELomR WHPSRUiULD DWp R Pi[LPR GH YLQWH DQRV GH SUDWLFDU
GHWHUPLQDGDVDWLYLGDGHVRXRSHUDo}HVSDUDRVLQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGH
GLVWULEXLomR RX GH RXWUDV HQWLGDGHV TXH GHSHQGDP GH DXWRUL]DomR RX
UHJLVWURGD&90HRX

I  SURLELomRWHPSRUiULDDWpRPi[LPRGH GH] DQRVGHDWXDUGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWHHPXPDRXPDLVPRGDOLGDGHVGHRSHUDomRQRPHUFDGRGH
YDORUHVPRELOLiULRV

 ',6326,d®(6),1$,6

 $SUHVHQWH3ROtWLFDGH1HJRFLDomRHQWUDUiHPYLJRUTXDQGRGDVXDDSURYDomR
SHOD UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H YLJRUDUi SRU
SUD]R LQGHWHUPLQDGR DWp TXH KDMD GHOLEHUDomR HP VHQWLGR FRQWUiULR $V
HYHQWXDLV DOWHUDo}HV GD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR GHYHUmR VHU DSURYDGDV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDEHPFRPRVHUHPHQYLDGDVj&90
HjV%ROVDVGH9DORUHVQDVTXDLVVHXV9DORUHV0RELOLiULRVVHMDPQHJRFLDGRV

 $3ROtWLFDGH1HJRFLDomRQmRSRGHUiVHUDOWHUDGDQDSHQGrQFLDGHGLYXOJDomR
GH$WRRX)DWR5HOHYDQWH

 4XDOTXHUYLRODomRDRGLVSRVWRQHVWD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRHVWDUiVXMHLWDDRV
SURFHGLPHQWRVHSHQDOLGDGHVSUHYLVWRVHPOHLDOpPGDUHVSRQVDELOL]DomRSRU
SHUGDVHGDQRVFDXVDGRVj&RPSDQKLDHRXWHUFHLURV

 $ GLYXOJDomR QmR DXWRUL]DGD GH ,QIRUPDo}HV 3ULYLOHJLDGDV H QmR GLYXOJDGDV
SXEOLFDPHQWHVREUHD&RPSDQKLDpGDQRVDj&RPSDQKLDVHQGRHVWULWDPHQWH
SURLELGD
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 $V 3HVVRDV 9LQFXODGDV GHYHP ILUPDU D GHFODUDomR FXMR PRGHOR FRQVWD GR
$QH[R ,, QR FDVR GH QHJRFLDo}HV TXH DOWHUHP VXD SDUWLFLSDomR DFLRQiULD
GHYHQGRHQFDPLQKiODSURQWDPHQWHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

 $ &RPSDQKLD SRGHUi HVWDEHOHFHU SHUtRGRV GH YHGDomR j QHJRFLDomR FRP
9DORUHV 0RELOLiULRV DGLFLRQDLV DRV SUHYLVWRV QD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR
GHYHQGRQRWLILFDULPHGLDWDPHQWHDV3HVVRDV9LQFXODGDV

 $ QHJRFLDomR FRP 9DORUHV 0RELOLiULRV SRU 3HVVRDV 9LQFXODGDV GXUDQWH RV
SHUtRGRV GH UHVWULomR j QHJRFLDomR FRQIRUPH SUHYLVWR QD 3ROtWLFD GH
1HJRFLDomR SRGHUi VHU H[FHSFLRQDOPHQWH DXWRUL]DGD SHOD GLUHWRULD GD
&RPSDQKLD PHGLDQWH VROLFLWDomR DSUHVHQWDGD SRU HVFULWR FRQWHQGR D
MXVWLILFDWLYDGDQHFHVVLGDGHGDQHJRFLDomR

 4XDLVTXHU YLRODo}HV GHVWD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR YHULILFDGDV SHODV 3HVVRDV
9LQFXODGDVGHYHUmRVHUFRPXQLFDGDVLPHGLDWDPHQWHj&RPSDQKLDQDSHVVRD
GR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

 2 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV p UHVSRQViYHO SHOD DSOLFDomR GRV
WHUPRV GHVWD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR 4XDLVTXHU G~YLGDV DFHUFD GDV
GLVSRVLo}HV GD UHIHULGD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR GHYHUmR VHU HVFODUHFLGDV
MXQWDPHQWHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD
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$1(;2,02'(/2'(7(502'($'(62¬32/Ë7,&$'(1(*2&,$d2
'(9$/25(602%,/,È5,26'$,17(/%5$66$,1'Ò675,$'(
7(/(&2081,&$d2(/(75Ð1,&$%5$6,/(,5$


3HORSUHVHQWHLQVWUXPHQWR>QRPH@>HVWDGRFLYLO@>SURILVVmR@SRUWDGRUGDFDUWHLUD
GHLGHQWLGDGH 5*  Q

 H[SHGLGD SHOR
H LQVFULWR QR
&3)0(VRERQ 
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD

 QD
&LGDGH
 (VWDGR  
B
GRUDYDQWH
GHQRPLQDGR
VLPSOHVPHQWH ³'HFODUDQWH´ QD TXDOLGDGH GH >LQGLFDU R FDUJR IXQomR RX UHODomR
FRP D &RPSDQKLD@ GD ,QWHOEUDV 6$  ,QG~VWULD GH 7HOHFRPXQLFDomR (OHWU{QLFD
%UDVLOHLUD VRFLHGDGH DQ{QLPD FRP VHGH QD FLGDGH 6mR 3DXOR (VWDGR GH 6mR
3DXORLQVFULWDQR&13-0(VRERQGRUDYDQWHGHQRPLQDGD
VLPSOHVPHQWH ³&RPSDQKLD´ YHP SRU PHLR GHVWH 7HUPR GH $GHVmR DGHULU j
3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GD ,QWHOEUDV 6$  ,QG~VWULD GH
7HOHFRPXQLFDomR (OHWU{QLFD %UDVLOHLUD ³3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR´  DSURYDGD HP
UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD UHDOL]DGD HP  GH
QRYHPEURGHQRVWHUPRVGD,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
Q  GH  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD FXMD FySLD UHFHEHX TXH
GLVFLSOLQD D SROtWLFD LQWHUQD TXDQWR j  QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD REULJDQGRVH j SDXWDU VXDV Do}HV VHPSUH HP
FRQIRUPLGDGH FRP WDLV UHJUDV 2 'HFODUDQWH ILUPD R SUHVHQWH 7HUPR GH $GHVmR
HP  WUrV  YLDV GH LJXDO WHRU H IRUPD QD SUHVHQoD GDV  GXDV  WHVWHPXQKDV
DEDL[RDVVLQDGDV


6mR3DXOR>GDWD@





1RPH
&DUJR




7HVWHPXQKDV









1RPH



1RPH

&3)0(Q



&3)0(Q

5*Q



5*Q



>Este Anexo faz parte da Política de Negociação da Intelbras S.A - Indústria de
Telecomunicação Eletrônica Brasileira, de 25/11/2020@


276

Data:25/11/2020
1.0
Página 10 de 10



$1(;2,,'(&/$5$d2


3HORSUHVHQWH LQVWUXPHQWR >QRPH@ >HVWDGRFLYLO@ >SURILVVmR@ SRUWDGRUGD FDUWHLUD
GHLGHQWLGDGH 5*  Q

 H[SHGLGDSHOR
H LQVFULWR QR
&3)0(VRERQ 
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD 
QD
&LGDGH
 (VWDGR  
B
GRUDYDQWH
GHQRPLQDGR
VLPSOHVPHQWH³'HFODUDQWH´QDTXDOLGDGHGH>LQGLFDUFDUJRIXQomRRXUHODomRFRP
D &RPSDQKLD@ GR ,QWHOEUDV 6$  ,QG~VWULD GH 7HOHFRPXQLFDomR (OHWU{QLFD
%UDVLOHLUD VRFLHGDGH DQ{QLPD FRP VHGH QD FLGDGH 6mR 3DXOR (VWDGR GH 6mR
3DXORLQVFULWDQR&13-0(VRERQGRUDYDQWHGHQRPLQDGD
VLPSOHVPHQWH³&RPSDQKLD´YHPSRUPHLRGHVWD'HFODUDomRGHFODUDUWHULQWHJUDO
FRQKHFLPHQWR GDV UHJUDV FRQVWDQWHV HP DWHQGLPHQWR jV GLVSRVLo}HV GD
,QVWUXomR GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ³&90¶´  Q  GH  GH MDQHLUR
GH  FRQIRUPH DOWHUDGD ³,QVWUXomR &90 Q ¶´  TXH >DGTXLULDOLHQHL@
>TXDQWLGDGH@ >Do}HV@ WHQGR DOWHUDGR SDUD >@ >SRUFHQWDJHP@ PLQKD SDUWLFLSDomR
QRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R

L

REMHWLYRGDPLQKDSDUWLFLSDomRHTXDQWLGDGHYLVDGD GHFODUDUVHIRURFDVR
TXH VXDV FRPSUDV QmR REMHWLYDP DOWHUDU D FRPSRVLomR GR FRQWUROH RX D
HVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYDGD&RPSDQKLD>@

LL

TXDQWLGDGH GH Do}HV E{QXV GH VXEVFULomR EHP FRPR GH GLUHLWRV GH
VXEVFULomR GH Do}HV H GH RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV SRU HVSpFLH H
FODVVH Mi GHWLGRV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH SRU PLP RX SHVVRD D PLP
OLJDGD>@

LLL

TXDQWLGDGH GH GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV Mi GHWLGDV GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHSRUPLPRXSHVVRDDPLPOLJDGD H[SOLFLWDUDTXDQWLGDGHGH
Do}HVREMHWRGDSRVVtYHOFRQYHUVmRSRUHVSpFLHHFODVVH >@

LY

FRQWUDWRRXDFRUGRUHJXODQGRRXOLPLWDQGRRSRGHUGHYRWRRXDFLUFXODomR
GRV YDORUHV PRELOLiULRV DFLPD LQGLFDGRV GHFODUDU D LQH[LVWrQFLD GH WDO
DFRUGRRXFRQWUDWRVHIRURFDVR >@







1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90Q'(&/$52DLQGDTXHFRPXQLFDUHLDR
'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD TXDOTXHU DOWHUDomR QDV
LQIRUPDo}HVRUDSUHVWDGDV

>/RFDO@>GDWD@
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5(*,0(172,17(512'2

&216(/+2'($'0,1,675$d2



3URFHGLPHQWRVHDSOLFDj

܈0DWUL])܈LOLDO$0)܈LOLDO0*)܈LOLDO6-


&DStWXOR,
2EMHWLYR

$UWLJR  (VWH 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR ³5HJLPHQWR´  WHP
FRPRREMHWLYRUHJXODU L RVSULQFtSLRVEiVLFRVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDTXHUHJHUmRD
DWXDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD,QWHOEUDV6$,QG~VWULDGH7HOHFRPXQLFDomR
(OHWU{QLFD %UDVLOHLUD ³&RPSDQKLD´  LL  D PLVVmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD LLL RVGLUHLWRVHGHYHUHVGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD LY RIXQFLRQDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH Y R
UHODFLRQDPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRP D 'LUHWRULD H GHPDLV yUJmRV GD
&RPSDQKLD

&DStWXOR,,
'LUHWUL]HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$UWLJR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRREHGHFHUijVVHJXLQWHVGLUHWUL]HVQRH[HUFtFLR
GHVXDVDWULEXLo}HV

/͘
GLVSHQVDUWUDWDPHQWRHTXLWDWLYRDWRGRVRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

//͘ PRQLWRUDU H DGPLQLVWUDU SRWHQFLDLV FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH HQWUH DFLRQLVWDV
PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR JHVWRUHV H D &RPSDQKLD ]HODQGR
SHODREVHUYkQFLD H FXPSULPHQWR GDVSUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GD
&RPSDQKLDGHWHUPLQDQGRDVPRGLILFDo}HVTXHQHODVHIL]HUHPQHFHVViULDV

///͘ ]HODU SHOD REVHUYkQFLD H FXPSULPHQWR GDV GLUHWUL]HV FRPHUFLDLV GD
&RPSDQKLD

/s͘ SURWHJHURSDWULP{QLRGD&RPSDQKLD

s͘ SHUVHJXLUDFRQVHFXomRGRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLDH

s/͘ RULHQWDU D 'LUHWRULD D ILP GH PD[LPL]DU R UHWRUQR GR LQYHVWLPHQWR UHDOL]DGR
SHORV DFLRQLVWDV DJUHJDQGR YDORU jV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD
&RPSDQKLD
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&DStWXOR,,,
&RPSRVLomR

$UWLJR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV H
QRPi[LPR GH] PHPEURVHIHWLYRVHDWp GH] VXSOHQWHVREVHUYDGRRTXH
GLVSXVHUR(VWDWXWR6RFLDOWRGRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRP
PDQGDWRGH XP DQRSHUPLWLGDDUHHOHLomR

3DUiJUDIR  $ $VVHPEOHLD *HUDO TXH HOHJHU RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGHVLJQDUiHQWUHHOHVR3UHVLGHQWHHR9LFH3UHVLGHQWHGRyUJmR

3DUiJUDIR  $ $VVHPEOHLD *HUDO SRGHUi HOHJHU PHPEURV VXSOHQWHV SDUD R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRRQ~PHURGHVXSOHQWHVOLYUHPHQWHIL[DGRDWpR
Q~PHURHTXLYDOHQWHGHPHPEURVWLWXODUHV

3DUiJUDIR'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX
 YLQWH SRU FHQWR  GRV PHPEURV R TXH IRU PDLRU GHYHUmR VHU &RQVHOKHLURV
,QGHSHQGHQWHVFRQIRUPHDGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRVHJPHQWR
HVSHFLDO GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR
³5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR´ ³1RYR 0HUFDGR´ H ³%´ UHVSHFWLYDPHQWH 
GHYHQGR D FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR
&RQVHOKHLURV,QGHSHQGHQWHVVHUGHOLEHUDGDQD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU

3DUiJUDIR7DPEpPVHUiFRQVLGHUDGRFRPRLQGHSHQGHQWHRFRQVHOKHLURHOHLWR
PHGLDQWHDVIDFXOGDGHVSUHYLVWDVQRVSDUiJUDIRVHGRDUWGDQGH
GHGH]HPEURGH ³/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV´ 

3DUiJUDIR  4XDQGR HP GHFRUUrQFLD GR FiOFXOR GR SHUFHQWXDO UHIHULGR QR
3DUiJUDIR  DFLPD R UHVXOWDGR JHUDU XP Q~PHUR IUDFLRQiULR GH FRQVHOKHLURV
SURFHGHUVHi DR DUUHGRQGDPHQWR SDUD R Q~PHUR LQWHLUR LPHGLDWDPHQWH VXSHULRU
FRQIRUPH5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

&DStWXOR,9
(OHLomR'HVWLWXLomRH6XEVWLWXLomR

$UWLJR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQFOXLUiQDSURSRVWDGDDGPLQLVWUDomRUHIHUHQWH
jDVVHPEOHLDJHUDOSDUDHOHLomRGHDGPLQLVWUDGRUHVVXDPDQLIHVWDomRFRQWHPSODQGR

/͘
$ DGHUrQFLD GH FDGD FDQGLGDWR DR FDUJR GH PHPEUR GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR j 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GRV 0HPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH

//͘ $V UD]}HV j OX] GR GLVSRVWR QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR H QD
GHFODUDomRPHQFLRQDGDQRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRSHODV
TXDLV VH YHULILFD R HQTXDGUDPHQWR GH FDGD FDQGLGDWR FRPR FRQVHOKHLUR
LQGHSHQGHQWH

$UWLJR2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRLQYHVWLGRVQRVUHVSHFWLYRV
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FDUJRVPHGLDQWHDVVLQDWXUDGH

/͘
7HUPRGH3RVVHODYUDGRQROLYURSUySULRREVHUYDGRVRVWHUPRVSUHYLVWRVQD
/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHYHQGR
FRQVWDU TXH L  QmR HVWi LPSHGLGR SRU OHL HVSHFLDO RX FRQGHQDGR SRU FULPH
IDOLPHQWDUGHSUHYDULFDomRSHLWDRXVXERUQRFRQFXVVmRSHFXODWRFRQWUDD
HFRQRPLDSRSXODUDIpS~EOLFDRXDSURSULHGDGHRXDSHQDFULPLQDOTXHYHGH
DLQGDTXHWHPSRUDULDPHQWHRDFHVVRDFDUJRVS~EOLFRVFRPRSUHYLVWRQR
GRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV LL QmRHVWiFRQGHQDGRDSHQD
GHVXVSHQVmRRXLQDELOLWDomRWHPSRUiULDDSOLFDGDSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV
0RELOLiULRV TXH R WRUQH LQHOHJtYHO SDUD RV FDUJRV GH DGPLQLVWUDomR GH
FRPSDQKLD DEHUWD FRPR HVWDEHOHFLGR QR  GR DUW  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV LLL  DWHQGH DR UHTXLVLWR GH UHSXWDomR LOLEDGD
HVWDEHOHFLGR SHORGRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV LY QmR
RFXSD FDUJR HP VRFLHGDGH TXH SRVVD VHU FRQVLGHUDGD FRQFRUUHQWH GD
&RPSDQKLD H QmR WHQKD QHP UHSUHVHQWH LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD
&RPSDQKLD QD IRUPD GRV LQFLVRV , H ,, GR  GR DUW  GD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVH Y VHVXMHLWDUijFOiXVXODFRPSURPLVVyULDHVWDWXWiULD
UHIHULGDQRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRH

//͘
7HUPR GH $GHVmR jV SROtWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GD &RPSDQKLD
YLJHQWHVFRQIRUPHDSOLFiYHO

3DUiJUDIR  1D GDWD GD LQYHVWLGXUD QR FDUJR RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGHYHUmRFRPXQLFDUj&RPSDQKLDDVLQIRUPDo}HVGHILQLGDVQRVLWHQV
³L´³LL´H³LLL´DEDL[RFRPXQLFDomRHVWDTXHGHYHUiDEUDQJHUGHULYDWLYRVHTXDLVTXHU
YDORUHVPRELOLiULRVUHIHUHQFLDGRVQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
HRXGHVRFLHGDGHVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUDVQHVWHVGRLV~OWLPRVFDVRVGHVGH
TXHVHWUDWHGHFRPSDQKLDDEHUWD

/͘
$TXDQWLGDGHSRUHVSpFLHHFODVVHHDTXDQWLGDGHHFDUDFWHUtVWLFDVGHYDORUHV
PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD H GH VRFLHGDGHV FRQWURODGRUDV
FRQWURODGDVVREFRQWUROHFRPXP FOLHQWHVIRUQHFHGRUHVRXFRQFRUUHQWHVGD
&RPSDQKLDTXHVHMDP L GHVXDSURSULHGDGH LL GHSURSULHGDGHGHVHX VXD 
F{QMXJHGHVGHTXHQmRHVWHMDPVHSDUDGRVMXGLFLDOPHQWH LLL GHSURSULHGDGH
GHVHX VXD FRPSDQKHLUR D H LY GHSURSULHGDGHGHTXDOTXHUGHSHQGHQWH
LQFOXtGRHPVXDGHFODUDomRDQXDOGHLPSRVWRVREUHDUHQGD

//͘
,GHQWLILFDomRGDFRPSDQKLDHPLVVRUDH

///͘
)RUPDGHDTXLVLomRRXDOLHQDomRSUHoRHGDWDGDVRSHUDo}HV

3DUiJUDIR  4XDOTXHU DOWHUDomR QDV LQIRUPDo}HV SUHVWDGDV SHORV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPREVHUYDomRDRLWHPDFLPDGHYHUiVHUFRPXQLFDGD
j&RPSDQKLDDWpR TXLQWR GLDGRPrVVXEVHTXHQWHDRHYHQWRPRGLILFDWLYR

$UWLJR  (P FDVR GH YDJD UHQ~QFLD RX LPSHGLPHQWR GHILQLWLYR GH TXDOTXHU XP GRV
FRQVHOKHLURV R FDUJR ILFDUi YDJR DWp D UHDOL]DomR GD SUy[LPD $VVHPEOHLD *HUDO VH
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RFRUUHU YDFkQFLD GD PDLRULD GRV FDUJRV FRPSHWLUi j 'LUHWRULD FRQYRFDU GH LPHGLDWR D
$VVHPEOHLD*HUDO

3DUiJUDIR1RFDVRGHDXVrQFLDRXLPSHGLPHQWRGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRVXDVDWULEXLo}HVVHUmRH[HUFLGDVSHOR9LFH3UHVLGHQWHRXQDIDOWD
GHVWHSHORFRQVHOKHLURTXHRVXEVWLWXD

3DUiJUDIR  $ YDFkQFLD GH XP &RQVHOKHLUR ,QGHSHQGHQWH VRPHQWH SRGHUi VHU
VXSULGDSRURXWUR&RQVHOKHLUR,QGHSHQGHQWH

&DStWXOR9
&RPSHWrQFLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$UWLJR

L
LL 

LLL 

LY 
Y
YL 
YLL 
YLLL 
L[ 
[

[L 

&RPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
FRQYRFDUDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGD'LUHWRULDEHPFRPRGHILQLURQ~PHURGHFDUJRV
DVHUHPSUHHQFKLGRVQD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHDWULEXLUDRV'LUHWRUHVVXDV
UHVSHFWLYDV IXQo}HV DWULEXLo}HV H OLPLWHV GH DOoDGD QmR HVSHFLILFDGRV QHVWH
(VWDWXWR6RFLDO
FRQWURODU H ILVFDOL]DU R GHVHPSHQKR GRV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD H GH VXDV
FRQWURODGDV H H[DPLQDU DV FRQWDV GD UHVSHFWLYD DGPLQLVWUDomR VHPSUH TXH R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRMXOJDUQHFHVViULRSRGHQGRSDUDWDQWRH[DPLQDUD
TXDOTXHUWHPSRRVOLYURVGRFXPHQWRVFHUWLG}HVHUHJLVWURVGD&RPSDQKLDHGH
VXDVFRQWURODGDVHVROLFLWDULQIRUPDo}HVVREUHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVRXHPYLD
GHFHOHEUDomRSHODVPHVPDV
IL[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
DSURYDUHDOWHUDURSODQRGHQHJyFLRVRXRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLDHGH
VXDVFRQWURODGDV
GHOLEHUDUVREUHDFULDomRGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRHDHOHLomRGHVHXV
PHPEURV
GLVWULEXLU HQWUH RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD D
UHPXQHUDomRJOREDOIL[DGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
LQGLFDU H GHVWLWXLU R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH GD &RPSDQKLD HRX GH VXDV
FRQWURODGDV
GHOLEHUDU VREUH D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV RX LQWHUFDODUHV H
SDJDPHQWRGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
DSURYDUDGLWDURXH[WLQJXLUSURJUDPDVGHRSomRGHRXWRUJDGHFRPSUDGHDo}HV
GH DFRUGR FRP SODQR DSURYDGR SHOD $VVHPEOHLD *HUDO D DGPLQLVWUDGRUHV H
HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD RX GH VRFLHGDGH VRE VHX FRQWUROH RX D SHVVRDV
QDWXUDLV TXH OKHV SUHVWHP VHUYLoRV VHP GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD SDUD RV
DFLRQLVWDVQDIRUPDSUHYLVWDQHVWH(VWDWXWR
PDQLIHVWDUVH SUHYLDPHQWH VREUH DV SURSRVWDV GH HPLVVmR GH Do}HV HRX
TXDLVTXHUYDORUHVPRELOLiULRVSHOD&RPSDQKLDHGHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGH
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Do}HVRXGHE{QXVGHVXEVFULomRGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRVHIRU
RFDVR
[LL 
DSURYDU D HPLVVmR GH GHErQWXUHV QmR FRQYHUVtYHLV HP Do}HV EHP FRPR GH
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGR
[LLL  REVHUYDGDV DV QRUPDV H[SHGLGDV SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV
&90 DXWRUL]DUDDTXLVLomRGHDo}HVGD&RPSDQKLDSDUDSHUPDQrQFLDHP
WHVRXUDULDFDQFHODPHQWRRXSRVWHULRUDOLHQDomR
[LY  RSLQDUVREUHDVSURSRVWDVGRVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomRDVHUHPVXEPHWLGDVj
DSURYDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
[Y 
REVHUYDGRRGLVSRVWRQD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGD
&RPSDQKLD DSURYDU D FHOHEUDomR DGLWDPHQWR RX UHVFLVmR GH FRQWUDWRV RX
UHDOL]DomR GH RSHUDo}HV HQYROYHQGR SDUWHV UHODFLRQDGDV H[FHWR D  HQWUH D
&RPSDQKLDHVRFLHGDGHVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDQDVTXDLVD&RPSDQKLD
VHMD WLWXODU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH GH  GR FDSLWDO VRFLDO E  RSHUDo}HV
UHDOL]DGDV QR FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD WDLV FRPR
DSURYDomRSDJDPHQWR GH UHPXQHUDomR GHQWUR GR OLPLWH Mi DSURYDGR SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHHPEROVRGHGHVSHVDVGHYLDJHQVSURILVVLRQDLV
WUHLQDPHQWRVUHQRYDomRGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGRVMiDSURYDGDV
SHOD &RPSDQKLD  RFDVL}HV HP TXH RV FRQWUDWRV RX RSHUDo}HV SRGHUmR VHU
DSURYDGRVSHOD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD
[YL  DSURYDURSHUDo}HVTXHHQYROYDPRXYLVDPjFRQWUDWDomRGHGHULYDWLYRV
[YLL  DSURYDUDRXWRUJDRXFRQFHVVmRGHTXDLVTXHUJDUDQWLDVUHDLVRXILGHMXVVyULDV
HRXFRQVWLWXLomRGH{QXVUHDLVQRVDWLYRVGD&RPSDQKLDH[FHWR D QRFDVRGH
RXWRUJDRXDFRQFHVVmRGHJDUDQWLDV LQFOXVLYHILDQoD SHOD&RPSDQKLDRXSRU
VXDVFRQWURODGDVHPFRQWUDWRVGHORFDomRFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLDRXSHODV
FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD DVVLP FRPR VHXV UHVSHFWLYRV DGLWLYRV HRX
UHQRYDo}HV RX E  JDUDQWLDV  MXGLFLDLV RX H[WUDMXGLFLDLV QHFHVViULDV SDUD R
UHJXODU SURVVHJXLPHQWR GH Do}HV HP TXH D &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV
VHMDP SDUWH RFDVL}HV HP TXH D RXWRUJD GDV PHQFLRQDGDV JDUDQWLDV VHUi
DSURYDGDSHOD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD
[YLLL  PDQLIHVWDUVHDUHVSHLWRGHTXDOTXHURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXH
WHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRUPHLRGHSDUHFHUSUpYLR
IXQGDPHQWDGRDOHUWDQGRTXHpGHUHVSRQVDELOLGDGHGHFDGDDFLRQLVWDDGHFLVmR
ILQDO VREUH D DFHLWDomR GD UHIHULGD RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV
GLYXOJDGR HP DWp  TXLQ]H GLDV FRQWDGRV GD SXEOLFDomR GR HGLWDOGD RIHUWD
S~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVGHYHQGRDERUGDUQRPtQLPR D DFRQYHQLrQFLD
HRSRUWXQLGDGHGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXDQWRDRLQWHUHVVHGD
&RPSDQKLD H GR FRQMXQWR GRV VHXV DFLRQLVWDV H HP UHODomR DR SUHoR H DRV
SRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]GRVYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDWLWXODULGDGH
E RVSODQRVHVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLDH
F DUHVSHLWRGHDOWHUQDWLYDVjDFHLWDomRGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HV
GLVSRQtYHLVQRPHUFDGR


283

Data:25/11/2020
Rev:1.0
Página 6 de 11



[L[ 

[[ 
[[L 
[[LL 

[[LLL 

[[LY 

[[Y 

[[YL 

[[YLL 

[[YLLL 
[[L[ 

[[[ 

GHOLEHUDUVREUHDDGPLVVmRjQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD HP TXDLVTXHU PHUFDGRV EHP FRPR VREUH RIHUWDV GH YDORUHV
PRELOLiULRVGHVXDHPLVVmR
SURSRUHVXEPHWHUjDSURYDomRGD$VVHPEOHLD*HUDODVDtGDGD&RPSDQKLDGR
1RYR0HUFDGRRXDLQGDRFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWD
DSURYDUHRXDOWHUDUDSROtWLFDGHHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRROLPLWH
Pi[LPRGHHQGLYLGDPHQWR
DTXLVLomRYHQGDWUDQVIHUrQFLDRXTXDOTXHUIRUPDGHGLVSRVLomRRXRQHUDomR
GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV SHOD &RPSDQKLD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRYDORUHQYROYLGRREVHUYDGRRGLVSRVWRQR$UWGD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
DSURYDULQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDHPYDORUVXSHULRUD5QXP
SHUtRGR GH  PHVHV GHVGH TXH QmR SUHYLVWRV QRV RUoDPHQWRV DQXDLV GD
&RPSDQKLD
DTXLVLomR RX YHQGD GH DWLYRV GD &RPSDQKLD HP YDORU VXSHULRU D
5QmRSUHYLVWDVQRVRUoDPHQWRVDQXDLVGD&RPSDQKLDH[FHWR
SRU DTXLVLomR RX YHQGD GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV FRQIRUPH GLVFLSOLQDGR QR
LWHP[[LGRSUHVHQWH$UWLJR
TXDOTXHUFRQWUDWDomRGHHQGLYLGDPHQWRRXTXDOTXHUFRQILVVmRGHGtYLGDDVHU
UHDOL]DGDTXDQGRDUHODomRHQWUHDGtYLGDOtTXLGDGD&RPSDQKLDHR(%,7'$GD
&RPSDQKLD DSXUDGR QRV ~OWLPRV  TXDWUR  WULPHVWUHV UHYLVDGRV SHOR DXGLWRU
LQGHSHQGHQWHGD&RPSDQKLDMiHVWHMDLJXDORXVXSHULRUDYH]HVH[FHWRVHWDLV
QRYRVHQGLYLGDPHQWRVWLYHUHPILQDOLGDGHH[FOXVLYDGHVXEVWLWXLUHQGLYLGDPHQWRV
GD &RPSDQKLD TXH YHQFHUDP QRV  PHVHV LPHGLDWDPHQWH DQWHULRUHV RX TXH
YHQFHUmRQRVPHVHVLPHGLDWDPHQWHVXEVHTXHQWHV LHURODJHP RFDVLmRHP
TXH D FRQWUDWDomR GR HQGLYLGDPHQWR SRGHUi VHU DSURYDGR SHOD 'LUHWRULD GD
&RPSDQKLD
FRQWUDWDomRGHHPSUHJDGRVRXFRODERUDGRUHVTXHHQYROYDUHPXQHUDomRDQXDO
WRWDO LQFOXLQGRUHPXQHUDomRIL[DYDULiYHOHEHQHItFLRV LJXDORXVXSHULRUD5

DOWHUDomRUHVFLVmRRXFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVHQYROYHQGRYDORUHVDFLPDGH5
 LQGLYLGXDOPHQWH RX QR DJUHJDGR DR ORQJR GH  PHVHV
H[FHWXDGRV RV FRQWUDWRV FRPHUFLDLV LQFOXVLYH GH IRUQHFLPHQWR H SHGLGRV GH
FRPSUD IHLWRV QR FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD RV TXDLV VHUmR
DSURYDGRVSHOD'LUHWRULD
DSURYDomR GDV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
DSURYDU R RUoDPHQWR GR &RPLWr GH $XGLWRULD GD &RPSDQKLD TXDQGR HP
IXQFLRQDPHQWR GDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDHGHHYHQWXDLVRXWURVFRPLWrVTXH
VHMDPLQVWLWXtGRV
DSURYDU DV SROtWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD FyGLJRV GH FRQGXWD H
UHJLPHQWRVLQWHUQRVGHyUJmRVGD&RPSDQKLDH
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[[[L  UHVROYHURVFDVRVRPLVVRVQHVWH(VWDWXWRHH[HUFHURXWUDVDWULEXLo}HVTXHDOHL
R5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRRXHVWH(VWDWXWRQmRFRQILUDPDRXWURyUJmR
GD&RPSDQKLD

&DStWXOR9,
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$UWLJR23UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRVVXLDVVHJXLQWHVDWULEXLo}HV
QmRREVWDQWHDVSUHYLVWDVQDOHL

/͘
FRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVVHJXUDQGRTXHRV
PHPEURV GR yUJmR UHFHEDP LQIRUPDo}HV FRPSOHWDV H WHPSHVWLYDV SDUD R
H[HUFtFLRGRVVHXVPDQGDWRV

//͘
SURSRUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRFDOHQGiULRDQXDOFRPDSURSRVWDGH
GDWDVGDVUHXQL}HVHXPDDJHQGDDQXDOWHPiWLFDFRPDVVXQWRVUHOHYDQWHVH
GDWDVGHGLVFXVVmRH

///͘
GHWHUPLQDUDVSDXWDVGDVUHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV GR &RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR HP FRQMXQWR FRP R 9LFH3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

3DUiJUDIR2EVHUYDGRRGLVSRVWRQR3DUiJUDIRGHVWH$UWLJRRFDUJR GH
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRSRGHUiVHUDFXPXODGRSHODPHVPD
SHVVRDFRPRFDUJRGH'LUHWRU3UHVLGHQWHRXSULQFLSDOH[HFXWLYRGD&RPSDQKLD

3DUiJUDIR  2V FDUJRV PHQFLRQDGRV QR 3DUiJUDIR  DFLPD SRGHUmR VHU
FXPXODGRV SHOD PHVPD SHVVRD DSHQDV QD KLSyWHVH GH YDFkQFLD GHVGH TXH D
FXPXODomRVHMDGHYLGDPHQWHGLYXOJDGDQDIRUPDGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
HFHVVHQRSUD]RGHDWpXPDQR

&DStWXOR9,,
'HYHUHVH2EULJDo}HVGRV&RQVHOKHLURVGH$GPLQLVWUDomR

$UWLJR$OpPGDTXHODVSUHYLVWDVHPOHLVmRREULJDo}HVGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

/͘
&RPSDUHFHU jV UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SUHYLDPHQWH
SUHSDUDGR FRP D OHLWXUD GRV GRFXPHQWRV SRVWRV j VXD GLVSRVLomR H GHODV
SDUWLFLSDUDWLYDHGLOLJHQWHPHQWHH

//͘ 0DQWHU VLJLOR VREUH WRGD H TXDOTXHU LQIRUPDomR GD &RPSDQKLD D TXH WLYHU
DFHVVR HP UD]mR GR H[HUFtFLR GR FDUJR EHP FRPR VROLFLWDU R PHVPR
WUDWDPHQWRVLJLORVRDRVSURILVVLRQDLVTXHOKHSUHVWHPDVVHVVRULDXWLOL]DQGRD
VRPHQWHSDUDRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVGH&RQVHOKHLURQmRWUDQVPLWLQGR
RX UHYHODQGR WDLV LQIRUPDo}HV QR WRGR RX HP SDUWH D WHUFHLURV VDOYR
PHGLDQWHSUpYLDHH[SUHVVDGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVRE
SHQDGHUHVSRQGHUSHORDWRTXHFRQWULEXLUSDUDVXDLQGHYLGDGLYXOJDomR
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&DStWXOR9,,,
)XQFLRQDPHQWRGDV5HXQL}HV

$UWLJR$VUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRUHDOL]DGDVRUGLQDULDPHQWH
D FDGD ELPHVWUH SRGHQGR QR HQWDQWR VHU UHDOL]DGDV VHPSUH TXH QHFHVViULR SDUD DV
DWLYLGDGHVVRFLDLV

3DUiJUDIR$VUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRFRQYRFDGDVSHOR
3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SHOR 9LFH3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR RX
TXDLVTXHUPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPFRQMXQWRSRUHPDLOFRP
SHORPHQRVGLDVGHDQWHFHGrQFLD$FRQYRFDomRGDUHXQLmRGHYHUiDSUHVHQWDUD
DJHQGD D VHUWUDWDGDH GHFLGLGD EHP FRPR VHUDFRPSDQKDGDGD GRFXPHQWDomR
GLVSRQtYHOTXHHPEDVHGHPDQHLUDFRPSOHWDWDODJHQGDHSHUPLWDTXHRVPHPEURV
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRVVDP GHOLEHUDU VREUH DV PDWpULDV D VHUHP
GLVFXWLGDV

3DUiJUDIR$VUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRLQVWDODGDVFRPD
SUHVHQoDGDPDLRULDGRVPHPEURVHPH[HUFtFLRHDVVXDVGHOLEHUDo}HVLQFOXVLYH
SURSRVWDVDVHUHPVXEPHWLGDVj$VVHPEOHLD*HUDOVHUmRDSURYDGDVSHODPDLRULD

3DUiJUDIR$VUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRSUHVLGLGDVSHORVHX
3UHVLGHQWHRX9LFH3UHVLGHQWHTXDQGRDSOLFiYHOHQDVXDDXVrQFLDSRUTXDOTXHU
GRVFRQVHOKHLURVHVFROKLGRSRUPDLRULDGRVYRWRVGRVGHPDLVPHPEURVSUHVHQWHV
2SUHVLGHQWHGDPHVDHVFROKHUiRVHXVHFUHWiULRGHQWUHTXDOTXHUGRVSUHVHQWHV

3DUiJUDIR  2 VHFUHWiULR GDV UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WHUi DV
VHJXLQWHVDWULEXLo}HV

/͘
VHFUHWDULDU DV UHXQL}HV HODERUDU H ODYUDU DV UHVSHFWLYDV DWDV H RXWURV
GRFXPHQWRVHPOLYURSUySULRHFROHWDUDVDVVLQDWXUDVGHWRGRVRVPHPEURVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSUHVHQWHV

//͘
FRQVROLGDU RV PDWHULDLV GH VXSRUWH SDUD DV UHXQL}HV RUGLQiULDV RX
H[WUDRUGLQiULDVHGLVSRQLELOL]DUFRQWH~GRSDUDOHLWXUDSUpYLDGRVPHPEURVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH

///͘ DUTXLYDUDVDWDVGDVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
QRV yUJmRV FRPSHWHQWHV EHP FRPR SURYLGHQFLDU D SXEOLFDomR QR yUJmR GH
LPSUHQVDRILFLDOHHPMRUQDOGHJUDQGHFLUFXODomRTXDQGRIRURFDVR

3DUiJUDIR  6HUi FRQVLGHUDGR SUHVHQWH jV UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRFRQVHOKHLURTXH

;ŝͿ
QRPHDUTXDOTXHURXWUR FRQVHOKHLUR FRPR VHX UHSUHVHQWDQWH SDUD YRWDU
HP WDO UHXQLmR GHVGH TXH D UHVSHFWLYD QRPHDomR VHMD UHDOL]DGD SRU
HVFULWR HHQWUHJXH DR3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomRRX DR
SUHVLGHQWHGDUHXQLmRDQWHVGDVXDLQVWDODomR
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;ŝŝͿ

;ŝŝŝͿ

HQYLDU VHX YRWR SRU HVFULWR DR SUHVLGHQWH GD UHXQLmR DQWHV GD VXD
LQVWDODomRFRUUHLRHOHWU{QLFR e-mail FDUWDUHJLVWUDGDRXFDUWDHQWUHJXH
HPPmRVRX
SDUWLFLSDUGDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGHYtGHR
FRQIHUrQFLDRXFRQIHUrQFLDWHOHI{QLFDGHVGHTXHYDOLGHRVHXYRWRIHLWR
HP YtGHR FRQIHUrQFLD RX FRQIHUrQFLD WHOHI{QLFD SRU HVFULWR FRUUHLR
HOHWU{QLFR e-mail  FDUWD UHJLVWUDGD RX FDUWD HQWUHJXH HP PmRV DR
3UHVLGHQWHGDUHXQLmRDQWHVGRHQFHUUDPHQWRODYUDWXUDHDVVLQDWXUDGD
UHVSHFWLYD DWD H WRGRV RV SDUWLFLSDQWHV SRVVDP VHU FODUDPHQWH
LGHQWLILFDGRVFDVRHPTXHDUHXQLmRVHUiFRQVLGHUDGDUHDOL]DGDQRORFDO
RQGHHVWLYHUR3UHVLGHQWHGDUHXQLmR


3DUiJUDIR,QGHSHQGHQWHPHQWHGDVIRUPDOLGDGHVGHFRQYRFDomRFRQVLGHUDUVH
i UHJXODU D UHXQLmR D TXH FRPSDUHoDP WRGRV RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

3DUiJUDIR1DVGHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFDGDFRQVHOKHLUR
LQFOXVLYHR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHUiGLUHLWRDXPYRWR

3DUiJUDIR  $R WpUPLQR GD UHXQLmR GHYHUi VHU ODYUDGD DWD D TXDO GHYHUi VHU
DVVLQDGD SRU WRGRV RV FRQVHOKHLURV ILVLFDPHQWH SUHVHQWHV j UHXQLmR H
SRVWHULRUPHQWH WUDQVFULWD QR /LYUR GH 5HJLVWUR GH $WDV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 2V YRWRV SURIHULGRV SRU FRQVHOKHLURV TXH
SDUWLFLSDUHPUHPRWDPHQWHGDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXTXHWHQKDP
VH PDQLIHVWDGR QD IRUPD GR SDUiJUDIR TXLQWR DOtQHD LLL GHVWH DUWLJR GHYHUmR
LJXDOPHQWH FRQVWDU QR /LYUR GH 5HJLVWUR GH $WDV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
GHYHQGRDFySLDGDFDUWDRXPHQVDJHPHOHWU{QLFDYDOLGDQGRRYRWRHQYLDGRSRU
PHLRGHYtGHRFRQIHUrQFLDRXFRQIHUrQFLDWHOHI{QLFDFRQIRUPHRFDVRFRQWHQGRR
YRWRGR&RQVHOKHLURVHUMXQWDGDDR/LYURORJRDSyVDWUDQVFULomRGDDWD

3DUiJUDIR'HYHUmRVHUSXEOLFDGDVHDUTXLYDGDVQRUHJLVWURGRFRPpUFLRDVDWDV
GH UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD TXH FRQWLYHUHP
GHOLEHUDomRGHVWLQDGDDSURGX]LUHIHLWRVSHUDQWHWHUFHLURV

$UWLJR2VPHPEURVGR&RQVHOKRGHSRVLWDUmRQDVHGHGD&RPSDQKLDSDUDHIHLWRGR
DSHUIHLoRDPHQWR GH TXDOTXHU XPD GDV IRUPDV GH FRQYRFDomR PHQFLRQDGDV QHVWH
5HJLPHQWR L  R QRPH FRPSOHWR GR PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LL  R
HQGHUHoRGHFRUUHLRHOHWU{QLFR HPDLO H LLL RHQGHUHoRFRPSOHWR

3DUiJUDIR~QLFR2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRUHVSRQViYHLV
SHOD DWXDOL]DomR GDV LQIRUPDo}HV UHTXHULGDV DFLPD H WRGD FRQYRFDomR VHUi
FRQVLGHUDGD UHFHELGD H UHJXODU TXDQGR HQYLDGD HP FRQIRUPLGDGH FRP RV GDGRV
GHSRVLWDGRVSHORPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$UWLJR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGHVHX3UHVLGHQWHSRGHUiFRQYLGDU
SDUDSDUWLFLSDUGHVXDVUHXQL}HVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDEHPFRPR
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FRODERUDGRUHVLQWHUQRVHH[WHUQRVTXHGHWHQKDPLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGRVD
DVVXQWRV TXH FRQVWHP GD RUGHP GR GLD H TXH VHMDP SHUWLQHQWHV jV PDWpULDV GH VXD
UHVSRQVDELOLGDGH

$UWLJR  $V GHFLV}HV VHUmR WRPDGDV SRU PDLRULD GH YRWRV GHQWUH RV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSUHVHQWHVRXGHYLGDPHQWHUHSUHVHQWDGRVQRVWHUPRVGHVWH
5HJLPHQWRHGR(VWDWXWR6RFLDO

$UWLJR$VDWDVGHUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHPVHUUHGLJLGDVFRP
FODUH]DHUHJLVWUDUDVGHFLV}HVWRPDGDVDVSHVVRDVSUHVHQWHVRVYRWRVGLYHUJHQWHVH
DVDEVWHQo}HVGHYRWR1mRREVWDQWHDVDWDVSRGHUmRVHUODYUDGDVQDIRUPDGHVXPiULR
GRVIDWRVRFRUULGRVFDVRDSURYDGRSHODPDLRULDGRV&RQVHOKHLURVSUHVHQWHVQDUHXQLmR

&DStWXOR,;
&RQIOLWRGH,QWHUHVVHV

$UWLJReYHGDGRDRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQWHUYLUHPTXDOTXHU
GHOLEHUDomR HP TXH R PHVPR WLYHU RX UHSUHVHQWDU LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD
&RPSDQKLD

3DUiJUDIR
2 PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH WLYHU
LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD &RPSDQKLD GHYHUi FLHQWLILFDU RV GHPDLV
PHPEURV GR VHX LPSHGLPHQWR H ID]HU FRQVLJQDU HP DWD GD UHXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDQDWXUH]DHDH[WHQVmRGRVHXLPSHGLPHQWR

3DUiJUDIR
1DKLSyWHVHGHRPHPEURTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWH
FRP R GD &RPSDQKLD QmR FXPSULU FRP D REULJDomR HVWDEHOHFLGD QR
SDUiJUDIR  DFLPD RV GHPDLVPHPEURVGR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
FDVRWHQKDPFRQKHFLPHQWRGHYHUmRFXPSULOD

3DUiJUDIR
(P TXDLVTXHU XPD GDV VLWXDo}HV H[SOLFLWDGDV QRV
SDUiJUDIRVHDFLPDWmRORJRVHMDLGHQWLILFDGRRFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV
D XP WHPD HVSHFtILFR R PHPEUR FRQIOLWDGR GHYHUi VH DIDVWDU LQFOXVLYH
ILVLFDPHQWHGDVGLVFXVV}HVHGHOLEHUDo}HVVREUHRDVVXQWR

3DUiJUDIR
2 DIDVWDPHQWR WHPSRUiULR GR PHPEUR FRQIOLWDGR VHUi
UHJLVWUDGR HP DWD TXH FRQWHUi D QDWXUH]D H D H[WHQVmR GR FRQIOLWR HRX
LQWHUHVVH

&DStWXOR;
&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWR

$UWLJR  3DUD PHOKRU GHVHPSHQKR GH VXDV IXQo}HV R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRGHUiDVHXFULWpULRFULDUFRPLWrVSDUDRVHXDVVHVVRUDPHQWRRV
TXDLV VHUmR yUJmRV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD TXH DSRLDUmR QD DERUGDJHP H
GHOLEHUDomRGHDVVXQWRVHVSHFtILFRV

3DUiJUDIR
2V FRPLWrV VHUmR WDPEpP LQVWkQFLDV FRQVXOWLYDV SDUD
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DVVXQWRVTXHQHFHVVLWHPGHPDLRUGHWDOKDPHQWRHDEUDQJrQFLDDQDOtWLFD

3DUiJUDIR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHVLJQDUi RV PHPEURV
GRVFRPLWrVHHVWDEHOHFHUiVHXVUHJLPHQWRVLQWHUQRVFDVRKDMDLQFOXLQGR
UHJUDVVREUHFRPSRVLomRSUD]RGHJHVWmRUHPXQHUDomRHIXQFLRQDPHQWR

&DStWXOR9,
'LVSRVLo}HV
*HUDLV

$UWLJR  (VWH 5HJLPHQWR SRGHUi VHU PRGLILFDGR D TXDOTXHU WHPSR SRU
GHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

3DUiJUDIR
$UHXQLmRTXHGHOLEHUDUVREUHDDOWHUDomRGR5HJLPHQWR
VHUi LQVWDODGD FRP D SUHVHQoD GD XQDQLPLGDGH GRV &RQVHOKHLURV HP
H[HUFtFLRHPVHGHGHSULPHLUDFRQYRFDomRHDPDLRULDGRV&RQVHOKHLURV
HPH[HUFtFLRHPVHGHGHVHJXQGDFRQYRFDomR

3DUiJUDIR$GHOLEHUDomRTXHYLVDUDOWHUDURSUHVHQWH5HJLPHQWRGHYHUi
FRQWDU FRP R YRWR DILUPDWLYR GD PDLRULD GRV &RQVHOKHLURV SUHVHQWHV j
UHXQLmRTXHDSUHFLDUDPDWpULD

$UWLJR  2V FDVRV RPLVVRV VHUmR UHVROYLGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
QRVWHUPRVGDOHLHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVHGR(VWDWXWR6RFLDO2&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRFRPRyUJmRFROHJLDGRGHYHUiGLULPLUTXDLVTXHUG~YLGDVH[LVWHQWHV

$UWLJR2SUHVHQWH5HJLPHQWRHQWUDUiHPYLJRUSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRDSDUWLU
GDGDWDGHVXDDSURYDomRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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2SUHVHQWHGRFXPHQWRHVWDEHOHFHDVUHJUDVSDUDIXQFLRQDPHQWRGR&RPLWrGH$XGLWRULD 


3URFHGLPHQWRVHDSOLFDj
ց0DWUL]ց)LOLDO$0ց)LOLDO0*ց)LOLDO6-
&DStWXOR,
2EMHWLYR
$UWLJR

2 SUHVHQWH 5HJLPHQWR ,QWHUQR 5HJLPHQWR  GLVFLSOLQD R IXQFLRQDPHQWR GR
&RPLWr GH $XGLWRULD &RPLWr GH $XGLWRULD  GD ,QWHOEUDV 6$  ,QG~VWULD GH
7HOHFRPXQLFDomR (OHWU{QLFD %UDVLOHLUD &RPSDQKLD  H IRL HODERUDGR HP
FRQVRQkQFLDFRPDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDQR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGD%6$%UDVLO%ROVD%DOFmR 5HJXODPHQWR
GR1RYR0HUFDGR HQDOHJLVODomRHPYLJRU
3DUiJUDIR

+DYHQGR FRQIOLWR HQWUH DV GLVSRVLo}HV SUHYLVWDV QHVWH
5HJLPHQWR H QR (VWDWXWR 6RFLDO SUHYDOHFHUi R GLVSRVWR QR
(VWDWXWR6RFLDO

3DUiJUDIR
$UWLJR

$UWLJR

(VWH5HJLPHQWRpDSOLFiYHODR&RPLWrFRPRyUJmRHVHPSUH
TXHFDEtYHODFDGDXPGHVHXVPHPEURV

2 &RPLWr GH $XGLWRULD p yUJmR GH DVVHVVRUDPHQWR YLQFXODGR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR D TXHP VH UHSRUWD DWXDQGR FRP LQGHSHQGrQFLD HP UHODomR j
'LUHWRULD
2VREMHWLYRVGR&RPLWrGH$XGLWRULDVmRRGHDYDOLDUFRQWLQXDPHQWHRVVLVWHPDV
GHLGHQWLILFDomRGHULVFRVHRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDPRQLWRUDQGRDV
H[SRVLo}HVGHULVFRGDPHVPD

3DUiJUDIR

2&RPLWrGH$XGLWRULDDQDOLVDUiDVFRQGLo}HVGHFRQWUROHGH
ULVFRV jV TXDLV D &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD HRX VXMHLWD
SRQGHUDQGRDTXDOLGDGHHHIHWLYLGDGHGDVGHFLV}HVWRPDGDV
SDUDJHULURVULVFRV

3DUiJUDIR

3RU VHU yUJmR GH DVVHVVRUDPHQWR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR RV SDUHFHUHV GR &RPLWr GH $XGLWRULD
FRQVWLWXHPUHFRPHQGDo}HVQmRYLQFXODWLYDVDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR VHQGR TXH WDLV SDUHFHUHV GHYHP VHU
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DFRPSDQKDGRVSHODDQiOLVHTXHVXSRUWHWDOGHFLVmR

&DStWXOR,,
&RPSRVLomR

$UWLJR 2&RPLWrGH$XGLWRULDVHUiFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV PHPEURVLQGLFDGRV
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGR

D
DRPHQRV XP PHPEURGHYHVHUFRQVHOKHLURLQGHSHQGHQWHFRQIRUPH
GHILQLGRSHOR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRH

E
DRPHQRV XP PHPEURFRPUHFRQKHFLGDH[SHULrQFLDHPDVVXQWRVGH
FRQWDELOLGDGH VRFLHWiULD QRV WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR HGLWDGD SHOD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVTXHGLVS}HVREUHRUHJLVWURHRH[HUFtFLR
GDDWLYLGDGHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHQRkPELWRGRPHUFDGRGHYDORUHV
PRELOLiULRV H GHILQH RV GHYHUHV H DV UHVSRQVDELOLGDGHV GRV
DGPLQLVWUDGRUHV GDV HQWLGDGHV DXGLWDGDV H QR UHODFLRQDPHQWR FRP RV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV

3DUiJUDIR
2 PHVPR PHPEUR GR &RPLWr GH $XGLWRULD SRGH DFXPXODU
DPEDVDVFDUDFWHUtVWLFDVUHIHULGDVQRFDSXW

3DUiJUDIR
$ IXQomR GH PHPEUR GR &RPLWr GH $XGLWRULD p LQGHOHJiYHO
VHQGRYHGDGDDSDUWLFLSDomRFRPRPHPEURVGR&RPLWrGH
$XGLWRULD GH GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD GH GLUHWRUHV GH VXDV
FRQWURODGDV GH VHX DFLRQLVWD FRQWURODGRU GH FROLJDGDV RX
VRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP

3DUiJUDIR
2&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHUiFRQWDUHPVXDFRPSRVLomRFRP
D SUHVHQoD GH XP FRRUGHQDGRU &RRUGHQDGRU  D TXHP
FDEHUiDUHSUHVHQWDomRRUJDQL]DomRHFRRUGHQDomRGHVXDV
DWLYLGDGHV

3DUiJUDIR
2 &RRUGHQDGRU VHUi HOHLWR SHORV PHPEURV GR &RPLWr GH
$XGLWRULD QD SULPHLUD UHXQLmR GH FDGD DQR GR &RPLWr GH
$XGLWRULDSDUDXPPDQGDWRGH XP DQRVHQGRSHUPLWLGDD
UHHOHLomRSRULQGHWHUPLQDGDVYH]HV

$UWLJR 2VPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDWHUmRPDQGDWRVXQLILFDGRVGH GRLV DQRV
VHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR

3DUiJUDIRÒQLFR $ GHVLJQDomR GRV PHPEURV GR &RPLWr VHUi GHOLEHUDGD
SRURFDVLmRGHUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD

$UWLJR $ LQGLFDomR GRV PHPEURV GR &RPLWr GH $XGLWRULD GHYH REVHUYDU D 3ROtWLFD GH
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,QGLFDomR GH PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR &RPLWrV H 'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&DStWXOR,,,
&RPSHWrQFLDV

$UWLJR &RPSHWHDR&RPLWrGH$XGLWRULD

D
2SLQDU VREUH D FRQWUDWDomR H GHVWLWXLomR GRV VHUYLoRV GH DXGLWRULD
LQGHSHQGHQWH

E
$YDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

F
$FRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD $XGLWRULD ,QWHUQD H GD iUHD GH FRQWUROHV
LQWHUQRVGD&RPSDQKLD

G
5HYLVDU H VXEPHWHU j DSURYDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D
SURSRVWDGR$SHWLWHDR5LVFRGD&RPSDQKLD

H
$YDOLDU H DQDOLVDU D (VWUXWXUD GH *HVWmR GH 5LVFRV H RV 5LVFRV GD
&RPSDQKLDUHFRPHQGDQGRPHOKRULDVVHPSUHTXHQHFHVViULRH

I
$YDOLDU PRQLWRUDU H UHFRPHQGDU j DGPLQLVWUDomR D FRUUHomR RX
DSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFD
GHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV

$UWLJR 3DUDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVR&RPLWrGH$XGLWRULDGLVSRUiGHDXWRQRPLD
RSHUDFLRQDOHGRWDomRRUoDPHQWiULDGHQWURGHOLPLWHVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

3DUiJUDIR
2 &RPLWr GH $XGLWRULD GHYH GLYXOJDU DQXDOPHQWH UHODWyULR
UHVXPLGRGR&RPLWrGH$XGLWRULDFRQWHPSODQGRDVUHXQL}HV
UHDOL]DGDVHRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGLVFXWLGRVHGHVWDFDQGR
DV UHFRPHQGDo}HV IHLWDV SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

3DUiJUDIR
2 &RPLWr GH $XGLWRULD GHYH LQIRUPDU VXDV DWLYLGDGHV
WULPHVWUDOPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRTXHD
DWD GR &RQVHOKR GHYHUi VHU GLYXOJDGD LQGLFDQGR R
PHQFLRQDGRUHSRUWH

$UWLJR &RPSHWHDR&RRUGHQDGRUGR&RPLWrGH$XGLWRULD

D
&RQYRFDULQVWDODUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULD
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E

1RPHDURVHFUHWiULRGDPHVDGHQWUHRVSUHVHQWHVTXHVHUiRUHVSRQViYHO
SHODHODERUDomRGDVDWDVGDVUHXQL}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULD

F

5HSUHVHQWDU R &RPLWr GH $XGLWRULD QR VHX UHODFLRQDPHQWR FRP R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRP D 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD H VXDV
DXGLWRULDV LQWHUQD H H[WHUQD RUJDQLVPRV H FRPLWrV LQWHUQRV DVVLQDQGR
TXDQGR QHFHVViULR DV FRUUHVSRQGrQFLDV FRQYLWHV H UHODWyULRV D HOHV
GLULJLGRV

G
H

&RQYRFDUHPQRPHGR&RPLWrGH$XGLWRULDHYHQWXDLVSDUWLFLSDQWHVGDV
UHXQL}HVFRQIRUPHRFDVR

&RQGX]LURSURFHVVRDQXDOGHDXWRDYDOLDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDH

I

&XPSULUHID]HUFXPSULUHVWH5HJLPHQWR







3DUiJUDIR

1DVXDDXVrQFLDRXLPSHGLPHQWRWHPSRUiULRR&RRUGHQDGRU
SRGHUi VHU VXEVWLWXtGR SRU PHPEUR LQGLFDGR SHOR SUySULR
&RPLWrGH$XGLWRULD

3DUiJUDIR

2&RRUGHQDGRURXQDVXDDXVrQFLDRXLPSHGLPHQWRRXWUR
PHPEUR GR &RPLWr GH $XGLWRULD SRU HOH LQGLFDGR
DFRPSDQKDGR GH RXWURV PHPEURV GR &RPLWr GH $XGLWRULD
TXDQGRQHFHVViULRRXFRQYHQLHQWHGHYH




D


E

5HXQLUVHFRPR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRPHGLDQWH
FRQYRFDomR GHVWH QR PtQLPR WULPHVWUDOPHQWH SDUD
GHQWUH RXWUDV PDWpULDV HYHQWXDOPHQWH SHUWLQHQWHV
UHODWDUDVDWLYLGDGHVGR&RPLWrGH$XGLWRULDH
&RPSDUHFHU
&RPSDQKLD

j

DVVHPEOpLD

JHUDO

RUGLQiULD

GD


&DStWXOR,9
5HXQL}HV

$UWLJR 2 &RPLWr GH $XGLWRULD UHXQLUVHi VHPSUH TXH QHFHVViULR H QmR PHQRV TXH 
TXDWUR YH]HVDRDQRSRUFRQYRFDomRGHVHX&RRUGHQDGRU

3DUiJUDIR
$VFRQYRFDo}HVGDVUHXQL}HVGR&RPLWr GH$XGLWRULDVHUmR
UHDOL]DGDVSRUHVFULWRYLDHPDLOFRPQRPtQLPR VHWH GLDV
~WHLV GH DQWHFHGrQFLD GD GDWD GD UHVSHFWLYD UHXQLmR
HVSHFLILFDQGR KRUD H ORFDO H SUHIHUHQFLDOPHQWH LQFOXLQGR D
RUGHP GR GLD 4XDOTXHU SURSRVWD H WRGD GRFXPHQWDomR
QHFHVViULD H FRUUHODWD j RUGHP GR GLD GHYHUi VHU
GLVSRQLELOL]DGD DRVPHPEURVGR &RPLWrGH$XGLWRULD DWp 
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TXDUHQWD H RLWR KRUDV  DQWHV GD UHXQLmR $ FRQYRFDomR
SRGHUiVHUGLVSHQVDGDVHPSUHTXHHVWLYHUSUHVHQWHjUHXQLmR
D WRWDOLGDGH GRV PHPEURV GR &RPLWr GH $XGLWRULD RX SHOD
FRQFRUGkQFLDSUpYLDSRUHVFULWRGRVPHPEURVDXVHQWHV

3DUiJUDIR

1D KLSyWHVH GH DVVXQWRV TXH H[LMDP DSUHFLDomR XUJHQWH D
UHXQLmR GR &RPLWr GH $XGLWRULD SRGHUi VHU FRQYRFDGD HP
SUD]RLQIHULRUDRGHVFULWRDFLPD

3DUiJUDIR

$V UHXQL}HV LQVWDODUVHmR FRP D SUHVHQoD GD PDLRULD GRV
PHPEURV GR &RPLWr GH $XGLWRULD H VXDV SURSRVWDV VHUmR
DSURYDGRV SRUPDLRULD GH YRWRV GRVPHPEURV SUHVHQWHV jV
UHVSHFWLYDVUHXQL}HV

3DUiJUDIR

1DIDOWDGRTXyUXPPtQLPRQRYDUHXQLmRVHUiFRQYRFDGDH
GHYHUi VH UHDOL]DU FRP TXDOTXHU TXyUXP GH DFRUGR FRP D
XUJrQFLDUHTXHULGDSDUDRDVVXQWRDVHUWUDWDGR

3DUiJUDIR

$V UHXQL}HV GR &RPLWr GH $XGLWRULD VHUmR UHDOL]DGDV
SUHIHUHQFLDOPHQWH QD VHGH GD &RPSDQKLD SRGHQGR VHU
UHDOL]DGDV HP ORFDO GLYHUVR VH WRGRV RV PHPEURV MXOJDUHP
FRQYHQLHQWH H DFRUGDUHP SUHYLDPHQWH H SRU HVFULWR QHVVH
VHQWLGR

3DUiJUDIR

e SHUPLWLGD D SDUWLFLSDomR jV UHXQL}HV RUGLQiULDV H
H[WUDRUGLQiULDV GR &RPLWr GH $XGLWRULD SRUPHLRGH VLVWHPD
GHFRQIHUrQFLDWHOHI{QLFDYLGHRFRQIHUrQFLDRXTXDOTXHURXWUR
PHLRGH FRPXQLFDomR TXH SHUPLWD LGHQWLILFDomR GR PHPEUR
GR &RPLWr GH $XGLWRULD H D FRPXQLFDomR VLPXOWkQHD FRP
WRGDVDVGHPDLVSHVVRDVSUHVHQWHVjUHXQLmR1HVVHFDVR
RV PHPEURV GR &RPLWr GH $XGLWRULD VHUmR FRQVLGHUDGRV
SUHVHQWHV j UHXQLmR H GHYHUmR SRVWHULRUPHQWH DVVLQDU D
FRUUHVSRQGHQWHDWD

3DUiJUDIR

2 &RPLWr GH $XGLWRULD SRGHUi FRQYRFDU SDUD SDUWLFLSDU GH
VXDV UHXQL}HV PHPEURV GD &RQWURODGRULD FRODERUDGRUHV
LQWHUQRV H H[WHUQRV GD &RPSDQKLD EHP FRPR TXDLVTXHU
RXWUDV SHVVRDV TXH GHWHQKDP LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV RX
FXMRVDVVXQWRVFRQVWDQWHVGDSDXWDVHMDPSHUWLQHQWHVjVXD
iUHDGHDWXDomR

3DUiJUDIR

2V DVVXQWRV UHFRPHQGDo}HV H SDUHFHUHV GR &RPLWr GH
$XGLWRULD VHUmR FRQVLJQDGRV QDV DWDV GH VXDV UHXQL}HV DV
TXDLVVHUmRDVVLQDGDVSHORVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULD
SUHVHQWHVHGHODVGHYHUmRFRQVWDURVSRQWRVUHOHYDQWHVGDV
GLVFXVV}HV D UHODomR GRV SUHVHQWHV PHQomR jV DXVrQFLDV
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MXVWLILFDGDVjVSURYLGrQFLDVVROLFLWDGDVHHYHQWXDLVSRQWRVGH
GLYHUJrQFLDVHQWUHRVPHPEURV

3DUiJUDIR

$VDWDVGR&RPLWrGH$XGLWRULDVHUmRVDOYDVHOHWURQLFDPHQWH
QR VHUYLGRU GD &RPSDQKLD UHGH  FRP DFHVVR UHVWULWR DRV
VHXVPHPEURVHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


&DStWXOR9
'HQ~QFLDV

$UWLJR 2&RPLWrGH$XGLWRULDUHFHEHUiGHQ~QFLDVLQFOXVLYHVLJLORVDVLQWHUQDVHH[WHUQDV
j&RPSDQKLDHPPDWpULDVUHODFLRQDGDVDRHVFRSRGHVXDVDWLYLGDGHV

3DUiJUDIR
$VGHQ~QFLDVSRGHUmRVHUHQFDPLQKDGDVSDUDRUHVSRQViYHO
SHOD RULHQWDomR TXDQWR DR FXPSULPHQWR GR&yGLJR GH eWLFD
GD&RPSDQKLD

3DUiJUDIR
2 &RPLWr GH $XGLWRULD JDUDQWLUi R VLJLOR GR GHQXQFLDQWH VH
VROLFLWDGRHDVXDSURWHomRSRUPHLRGDXWLOL]DomRGR&DQDO
GH 'HQ~QFLDV FRQIRUPH GHVFULWR QR &yGLJR GH eWLFD GD
&RPSDQKLD

3DUiJUDIR
&DEHUi DR &RPLWr GH $XGLWRULD GHWHUPLQDU DV PHGLGDV
FDEtYHLV H QHFHVViULDV SDUD D DSXUDomR GRV IDWRV H
LQIRUPDo}HVREMHWRGDGHQ~QFLD

3DUiJUDIR
$V FRQFOXV}HV H UHFRPHQGDo}HV GR &RPLWr GH $XGLWRULD
GHFRUUHQWHV GH GHQ~QFLDV SRU HOH UHFHELGDV VHUmR
REULJDWRULDPHQWHUHODWDGDVSHOR&RRUGHQDGRUDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRVHPSUHTXHDVGHQ~QFLDVHQYROYHUHPPHPEUR
GD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD

&DStWXOR9,
$YDOLDomRGHGHVHPSHQKR

$UWLJR 2 &RPLWr GH $XGLWRULD GHYHUi UHDOL]DU QR PtQLPR DQXDOPHQWH D VXD DXWR
DYDOLDomR H VHX SURFHVVR GH IXQFLRQDPHQWR H D DYDOLDomR LQGLYLGXDO GH VHXV
PHPEURV

3DUiJUDIR
(VWDUi HOHJtYHO SDUD SDUWLFLSDU GR SURFHVVR GH DYDOLDomR
FRPRDYDOLDGRURXDYDOLDGRRPHPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULD
TXH HVWLYHU QD IXQomR SRU SHOR PHQRV  GXDV  UHXQL}HV
RUGLQiULDVGHVGHD~OWLPDDYDOLDomR

3DUiJUDIR
2 SURFHVVR GH DYDOLDomR p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR
&RRUGHQDGRUGR&RPLWrGH$XGLWRULD
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3DUiJUDIR

2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV VHUmR
GLVSRQLELOL]DGRV D WRGRV RV PHPEURV GR &RPLWr H GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV
LQGLYLGXDLV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP TXHVWmR
&RRUGHQDGRU GR &RPLWr GH $XGLWRULD H DR 3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


&DStWXOR9,,
5HPXQHUDomR

$UWLJR $5HPXQHUDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHUiVHUSUHYLDPHQWHGHWHUPLQDGDSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

&DStWXOR9,,,
'LVSRVLo}HV*HUDLV

$UWLJR (VWH 5HJLPHQWR SRGHUi VHU PRGLILFDGR D TXDOTXHU WHPSR SRU GHOLEHUDomR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

3DUiJUDIR
$UHXQLmRTXHGHOLEHUDUVREUHDDOWHUDomRGR5HJLPHQWRVHUi
LQVWDODGDFRPDSUHVHQoDGDXQDQLPLGDGHGRV&RQVHOKHLURV
HPH[HUFtFLRHPVHGHGHSULPHLUDFRQYRFDomRHDPDLRULD
GRV &RQVHOKHLURV HP H[HUFtFLR HP VHGH GH VHJXQGD
FRQYRFDomR

3DUiJUDIR
$GHOLEHUDomRTXHYLVDUDOWHUDURSUHVHQWH5HJLPHQWRGHYHUi
FRQWDU FRP R YRWR DILUPDWLYR GD PDLRULD GRV &RQVHOKHLURV
SUHVHQWHVjUHXQLmRTXHDSUHFLDUDPDWpULD

$UWLJR 2VFDVRVRPLVVRVVHUmRUHVROYLGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRV
GD OHL H UHJXODPHQWRV DSOLFiYHLV H GR (VWDWXWR 6RFLDO 2 &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR FRPR yUJmR FROHJLDGR GHYHUi GLULPLU TXDLVTXHU G~YLGDV
H[LVWHQWHV

$UWLJR 2SUHVHQWH5HJLPHQWRHQWUDUiHPYLJRUSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRDSDUWLUGDGDWD
HPTXHIRUDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA BRASILEIRA
CNPJ Nº 82.901.0001-27
NIRE 42300004278
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2021
1.
DATA, HORA e LOCAL: Aos [•] dias do mês de [•] de 2021, às [•] horas, na sede social da
Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (“Companhia” ou "Intelbras"),
localizada na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área
Industrial, CEP 88104-800.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em virtude da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, Parágrafo Quinto
do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social").
3.
MESA: Presidida pelo Sr. [•] ("Presidente") que convidou a Sra. [•] para secretariar os
trabalhos ("Secretária"), nos termos do artigo 17, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social da
Companhia. Constituída a mesa, o Presidente declarou instalada a reunião.
4.
ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) fixação e justificativa
do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), objeto de aprovação da Reunião do
Conselho de Administração da Companhia, realizada em 25 de novembro de 2020, no valor de R$[•]
([•]) por Ação, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de Ações, a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada,
(“Instrução CVM 400”), incluindo esforços de colocação no exterior com base na Regra 144A do
Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América, editada pel U.S. Securities Exchange
Commission (“Oferta”); (ii) a aprovação do aumento de capital da Companhia dentro do limite do
capital autorizado, mediante a emissão de [•] ([•]) novas ações ordinárias, correspondentes ao
total de Ações a serem distribuídas no âmbito da Oferta, com a exclusão do direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no
artigo 172, inciso I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”); (iii) a aprovação do Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinária de Emissão da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica
Brasileira, (“Prospecto Definitivo”) e seus anexos, conforme registro concedido pela CVM e dos
Offering Memoranda da Companhia; (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas
as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta e à consecução do
aumento do capital social da Companhia, dentro do seu limite de capital autorizado, bem como,
observada a forma de representação da Companhia, praticar todos e quaisquer atos necessários ou
convenientes à realização da Oferta; e (v) a verificação da subscrição das Ações e a homologação
do novo capital social da Companhia.
5.
DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
5.1.
Aprovar o preço de R$[•] ([•]) por ação objeto da Oferta (“Preço por Ação”) fixado
após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado com
investidores institucionais, no Brasil, pelas instituições intermediárias contratadas para atuar
na Oferta (“Coordenadores da Oferta”), nos termos do “Instrumento Particular de Contrato
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de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão
da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira”, conforme previsto no
artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de
Bookbuilding”) e nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades
por Ações. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato
de que o Preço por Ação não promoverá diluição injustificada do acionista da Companhia e
de que o preço de mercado das Ações foi aferido de acordo com a realização do
Procedimento Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentaram suas intenções de investimento no contexto da Oferta.
5.2.
Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, no montante de R$[•] ([•]), o qual passará de R$[•] ([•]) para R$[•] ([•]),
mediante a emissão de [•] ([•]) novas ações ordinárias, objeto da Oferta, com a exclusão
do direito de preferência da atual única acionista da Companhia na subscrição das novas
ações emitidas pela Companhia dentro no âmbito da Oferta, em conformidade com o
disposto no artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações e nos termos dos artigos 6º
e 7º do Estatuto Social da Companhia.
5.3. Aprovar o Prospecto Definitivo e seus anexos, conforme registro concedido pela CVM,
bem como os Offering Memoranda da Companhia.
5.4.
Em razão da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia fica autorizada a,
desde já, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à efetivação do
aumento do capital social da Companhia, podendo praticar quaisquer atos perante a B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão, a CVM e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiros e de Capitais - ANBIMA e outras entidades e/ou negociar e firmar quaisquer
contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que sejam
relacionados à Oferta e reputados necessários ou convenientes para a realização das
mesmas.
5.5.
Ato contínuo, verificar a subscrição de [•] ([•]) novas Ações no âmbito da Oferta e,
consequentemente, homologar o novo capital social da Companhia, que passa a ser de
R$[•] ([•]), dividido em [•] ([•]) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal. O Conselho de Administração deverá submeter, oportunamente, à Assembleia
Geral da Companhia a proposta de alteração do Estatuto Social, de forma a refletir o novo
capital social e o saldo do capital autorizado. As Ações 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 divulgação do
Anúncio de Início de Distribuição Pública de Ações.
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6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes. São José, [•] de [•] de 2021. Presidente: [•], Secretária: [•]. Conselheiros Presentes:
Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Antônio de Freitas Aiquel, Pedro Horn de Freitas,
Lin Xiong, Gilberto Heinzelmann e Yoshio Kawakami.
Certifico que é cópia fiel e idêntica da original lavrada em livro próprio da Companhia.
São José, [•] de [•] de 2021.

I - Mesa

[•]
Presidente

[•]
Secretária
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA, sociedade por
ações, com sede na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, na cidade de São
José, Estado de Santa Catarina, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 82.901.000/0001-27, neste ato representada nos termos de
seu estatuto social (“Companhia”), na qualidade de emissora no âmbito da 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
(“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), vem pela presente apresentar a
declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar (conforme
abaixo definido) (“Acionistas Vendedores”) e o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG
Pactual” ou Coordenador Líder”), o CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA
DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Citi”), o BANCO ITAÚ BBA S.A.
(“Itaú BBA” ou “Agente Estabilizador”) e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Citi e o Agente Estabilizador,
“Coordenadores da Oferta”) constituíram consultores legais para lhes auxiliar na
implementação da Oferta;

(ii)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do “Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Intelbras S.A. Indústria de
Telecomunicação Eletrônica Brasileira” (“Prospecto Preliminar”) e participarão da
elaboração do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária

de

Ações

Ordinárias

de

Emissão

da

Intelbras

S.A.

Indústria

de

Telecomunicação Eletrônica Brasileira” (“Prospecto Definitivo” e, em conjunto com o
Prospecto Preliminar, “Prospectos”), diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais;
(iii)

tendo em vista a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia e em suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020, a qual prosseguirá até
a divulgação do Prospecto Definitivo;

(iv)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com
relação aos Prospectos, incluindo seus respectivos anexos, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras com as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia, para o período de nove meses findo
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em 30 de setembro de 2020 e de 2019 e para os exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019, de 2018 e de 2017;
(v)

foram disponibilizados, pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos
que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta;

(vi)

além dos documentos a que se refere o item (v) acima, foram solicitados, pelos
Coordenadores da Oferta, documentos e informações adicionais relativos à Companhia e
aos Acionistas Vendedores; e

(vii)

além dos documentos a que se refere o item (vi) acima, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e
de seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise dos Coordenadores
da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta.

A Companhia, na qualidade de emissora, declara que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta e declara
que todas informações prestadas por si ou em seu nome para fins da Oferta são
verdadeiras, consistentes, corretas, completas e suficientes, permitindo aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta e não os induzindo a erro;

(ii)

disponibilizou para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais todos
os documentos e informações relevantes e necessárias sobre a Companhia e relacionados
à Oferta;

(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 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”, atualmente em vigor;

(iv)

as informações prestadas nos Prospectos, incluindo seus respectivos anexos e documentos
a eles incorporados por referência, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião
do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso)
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e as informações fornecidas ao
mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
referentes à obtenção do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram
o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
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(v)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, todas as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas
atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e
quaisquer outras informações relevantes.
São José, 12 de janeiro de 2020.
INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA

RAFAEL
BOEING:34315403
920

de forma digital por
ALTAIR ANGELO Assinado
ALTAIR ANGELO
SILVESTRI:288562 SILVESTRI:28856295920
Dados: 2021.01.12 11:13:43
95920
-03'00'

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
JADNA SAVI DE FREITAS, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, empresária,
portadora da carteira de identidade nº 8095633247, expedida pelo SJS/RS, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 439.873.549-68,
residente e domiciliada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço
comercial na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210,
Área Industrial, CEP 88104-800 (“Jadna”), na qualidade de acionista vendedora no âmbito da
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor

nominal

de

emissão

da

INTELBRAS S.A.

INDÚSTRIA DE

TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA, sociedade por ações, com sede na Rodovia BR
101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o
nº 82.901.000/0001-27, e de sua titularidade, bem como dos demais acionistas vendedores
qualificados no Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido) (em conjunto, “Acionistas
Vendedores”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser
realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), vem pela presente apresentar a declaração de que trata o
artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”
ou Coordenador Líder”), o CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Citi”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú
BBA” ou “Agente Estabilizador”) e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander” e,
em conjunto com o Coordenador Líder, o Citi e o Agente Estabilizador, “Coordenadores
da Oferta”), constituíram consultores legais para lhes auxiliar na implementação da
Oferta;

(ii)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder,
participaram da elaboração do “Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Intelbras S.A. Indústria de
Telecomunicação Eletrônica Brasileira” (“Prospecto Preliminar”) e participarão da
elaboração do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária

de

Ações

Ordinárias

de

Emissão

da

Intelbras

S.A.

Indústria

de

Telecomunicação Eletrônica Brasileira” (“Prospecto Definitivo” e, em conjunto com o
Prospecto Preliminar, “Prospectos”), diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais;
(iii)

tendo em vista a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia e em suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020, a qual prosseguirá até
a divulgação do Prospecto Definitivo;
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(iv)

por solicitação do Coordenador Líder, 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 aos Prospectos, incluindo seus respectivos anexos, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras com as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia, para o período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2020 e de 2019 e para os exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019, de 2018 e de 2017;

(v)

foram disponibilizados, pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos
que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta;

(vi)

além dos documentos a que se refere o item (v) acima, foram solicitados, pelos
Coordenadores da Oferta, documentos e informações adicionais relativos à Companhia e
aos Acionistas Vendedores; e

(vii)

Além dos documentos a que se refere o item (vi) acima, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e
de seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise dos Coordenadores
da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta,

Jadna, neste ato, declara que:
(i)

disponibilizou, para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais,
todos os documentos e informações relevantes sobre a Companhia e relacionados à
Oferta;

(ii)

é, junto aos demais Acionistas Vendedores, responsável pela veracidade, consistência,
qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas
ao mercado durante a Oferta e declara que todas informações prestadas por si ou em seu
nome para fins da Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas, completas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta e não os induzindo a erro;

(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 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” atualmente em vigor;

(iv)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, todas as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas
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atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e
quaisquer outras informações relevantes; e
(v)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela
falta de diligência ou omissão, junto aos demais Acionistas Vendedores, para assegurar
que: (a) as informações prestadas pela Companhia no Prospecto Preliminar e que serão
prestadas no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas
respectivas publicações, inclusive aquelas eventuais e periódicas e por ocasião do
registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso)
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta e; (b) as informações fornecidas
ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
referentes à obtenção do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram
o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
Florianópolis, 12 de janeiro de 2021.

JADNA SAVI DE FREITAS:43987354968

Assinado de forma digital por JADNA SAVI DE
FREITAS:43987354968
Dados: 2021.01.12 10:19:46 -03'00'

JADNA SAVI DE FREITAS
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
JANE SAVI DE FREITAS, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade
nº 6014162389, expedida pelo SJS/RS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 467.374.720-87, residente e domiciliada na cidade
de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104800 (“Jane”), na qualidade de acionista vendedora no âmbito da oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA,
sociedade por ações, com sede na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, na
cidade de São José, Estado de Santa Catarina, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 82.901.000/0001-27, e de sua titularidade,
bem como dos demais acionistas vendedores qualificados no Prospecto Preliminar (conforme
abaixo definido) (em conjunto, “Acionistas Vendedores”), todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das
Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°
400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), vem pela presente
apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”
ou Coordenador Líder”), o CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Citi”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú
BBA” ou “Agente Estabilizador”) e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander” e,
em conjunto com o Coordenador Líder, o Citi e o Agente Estabilizador, “Coordenadores
da Oferta”), constituíram consultores legais para lhes auxiliar na implementação da
Oferta;

(ii)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder,
participaram da elaboração do “Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Intelbras S.A. Indústria de
Telecomunicação Eletrônica Brasileira” (“Prospecto Preliminar”) e participarão da
elaboração do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária

de

Ações

Ordinárias

de

Emissão

da

Intelbras

S.A.

Indústria

de

Telecomunicação Eletrônica Brasileira” (“Prospecto Definitivo” e, em conjunto com o
Prospecto Preliminar, “Prospectos”), diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais;
(iii)

tendo em vista a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia e em suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020, a qual prosseguirá até
a divulgação do Prospecto Definitivo;
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(iv)

por solicitação do Coordenador Líder, 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 aos Prospectos, incluindo seus respectivos anexos, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras com as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia, para o período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2020 e de 2019 e para os exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019, de 2018 e de 2017;

(v)

foram disponibilizados, pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos
que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta;

(vi)

além dos documentos a que se refere o item (v) acima, foram solicitados, pelos
Coordenadores da Oferta, documentos e informações adicionais relativos à Companhia e
aos Acionistas Vendedores; e

(vii)

Além dos documentos a que se refere o item (vi) acima, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e
de seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise dos Coordenadores
da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta,

Jane, neste ato, declara que:
(i)

disponibilizou, para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais,
todos os documentos e informações relevantes sobre a Companhia e relacionados à
Oferta;

(ii)

é, junto aos demais Acionistas Vendedores, responsável pela veracidade, consistência,
qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas
ao mercado durante a Oferta e declara que todas informações prestadas por si ou em seu
nome para fins da Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas, completas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta e não os induzindo a erro;

(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 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” atualmente em vigor;

(iv)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, todas as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas
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atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e
quaisquer outras informações relevantes; e
(v)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela
falta de diligência ou omissão, junto aos demais Acionistas Vendedores, para assegurar
que: (a) as informações prestadas pela Companhia no Prospecto Preliminar e que serão
prestadas no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas
respectivas publicações, inclusive aquelas eventuais e periódicas e por ocasião do
registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso)
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta e; (b) as informações fornecidas
ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
referentes à obtenção do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram
o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
Porto Alegre, 12 de janeiro de 2021.
Assinado de forma digital por JANE SAVI DE
JANE SAVI DE
FREITAS:46737472087
FREITAS:46737472087
Dados: 2021.01.12 10:17:10 -03'00'
JANE SAVI DE FREITAS
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ANEXO J

DECLARAÇÃO DA ACIONISTA VENDEDORA JANETE SAVI DE FREITAS, NOS
TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
JANETE SAVI DE FREITAS, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de
identidade nº 1.340.239-0, expedida pelo SESP/SC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 238.105.560-68, residente e domiciliada
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104800 (“Janete”), na qualidade de acionista vendedora no âmbito da oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
BRASILEIRA, sociedade por ações, com sede na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP
88104-800, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 82.901.000/0001-27, e de sua
titularidade, bem como dos demais acionistas vendedores (em conjunto, “Acionistas
Vendedores”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser
realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), vem pela presente apresentar a declaração de que trata o
artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”
ou Coordenador Líder”), o CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Citi”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú
BBA” ou “Agente Estabilizador”) e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander” e,
em conjunto com o Coordenador Líder, o Citi e o Agente Estabilizador, “Coordenadores
da Oferta”), constituíram consultores legais para lhes auxiliar na implementação da
Oferta;

(ii)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder,
participaram da elaboração do “Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Intelbras S.A. Indústria de
Telecomunicação Eletrônica Brasileira” (“Prospecto Preliminar”) e participarão da
elaboração do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária

de

Ações

Ordinárias

de

Emissão

da

Intelbras

S.A.

Indústria

de

Telecomunicação Eletrônica Brasileira” (“Prospecto Definitivo” e, em conjunto com o
Prospecto Preliminar, “Prospectos”), diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais;
(iii)

tendo em vista a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia e em suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020, a qual prosseguirá até
a divulgação do Prospecto Definitivo;

329

(iv)

por solicitação do Coordenador Líder, 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 aos Prospectos, incluindo seus respectivos anexos, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras com as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia, para o período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2020 e de 2019 e para os exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019, de 2018 e de 2017;

(v)

foram disponibilizados, pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos
que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta;

(vi)

além dos documentos a que se refere o item (v) acima, foram solicitados, pelos
Coordenadores da Oferta, documentos e informações adicionais relativos à Companhia e
aos Acionistas Vendedores; e

(vii)

Além dos documentos a que se refere o item (vi) acima, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e
de seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise dos Coordenadores
da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta,

Janete, neste ato, declara que:
(i)

disponibilizou, para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais,
todos os documentos e informações relevantes sobre a Companhia e relacionados à
Oferta;

(ii)

é, junto aos demais Acionistas Vendedores, responsável pela veracidade, consistência,
qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas
ao mercado durante a Oferta e declara que todas informações prestadas por si ou em seu
nome para fins da Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas, completas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta e não os induzindo a erro;

(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 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” atualmente em vigor;

(iv)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, todas as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas
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atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e
quaisquer outras informações relevantes; e
(v)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela
falta de diligência ou omissão, junto aos demais Acionistas Vendedores, para assegurar
que: (a) as informações prestadas pela Companhia no Prospecto Preliminar e que serão
prestadas no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas
respectivas publicações, inclusive aquelas eventuais e periódicas e por ocasião do
registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso)
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta e; (b) as informações fornecidas
ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
referentes à obtenção do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram
o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
Florianópolis, 12 de janeiro de 2021.

JANETE SAVI DE FREITAS:23810556068

Assinado de forma digital por JANETE SAVI DE
FREITAS:23810556068
Dados: 2021.01.12 10:18:02 -03'00'

JANETE SAVI DE FREITAS
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ANEXO K

DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS,
NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas,
portador do documento de identidade nº 140.160-2, expedida pela SSP/SC, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 098.53.539-53,
residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço
comercial na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210,
Área Industrial, CEP 88104-800 (“Jorge”), na qualidade de acionista vendedor no âmbito da
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor

nominal

de

emissão

da

INTELBRAS S.A.

INDÚSTRIA

DE

TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA, sociedade por ações, com sede na Rodovia BR
101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o
nº 82.901.000/0001-27, e de sua titularidade, bem como dos demais acionistas vendedores (em
conjunto, “Acionistas Vendedores”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames (“Ações”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior
(“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), vem pela presente apresentar a
declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”
ou Coordenador Líder”), o CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Citi”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú
BBA” ou “Agente Estabilizador”) e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander” e,
em conjunto com o Coordenador Líder, o Citi e o Agente Estabilizador, “Coordenadores
da Oferta”), constituíram consultores legais para lhes auxiliar na implementação da
Oferta;

(ii)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder,
participaram da elaboração do “Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Intelbras S.A. Indústria de
Telecomunicação Eletrônica Brasileira” (“Prospecto Preliminar”) e participarão da
elaboração do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária

de

Ações

Ordinárias

de

Emissão

da

Intelbras

S.A.

Indústria

de

Telecomunicação Eletrônica Brasileira” (“Prospecto Definitivo” e, em conjunto com o
Prospecto Preliminar, “Prospectos”), diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais;
(iii)

tendo em vista a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na
Companhia e em suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020, a qual prosseguirá até
a divulgação do Prospecto Definitivo;
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(iv)

por solicitação do Coordenador Líder, 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 aos Prospectos, incluindo seus respectivos anexos, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras com as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia, para o período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2020 e de 2019 e para os exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019, de 2018 e de 2017;

(v)

foram disponibilizados, pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos
que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta;

(vi)

além dos documentos a que se refere o item (v) acima, foram solicitados, pelos
Coordenadores da Oferta, documentos e informações adicionais relativos à Companhia e
aos Acionistas Vendedores; e

(vii)

Além dos documentos a que se refere o item (vi) acima, a Companhia e os Acionistas
Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e
de seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise dos Coordenadores
da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta,

Jorge, neste ato, declara que:
(i)

disponibilizou, para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais,
todos os documentos e informações relevantes sobre a Companhia e relacionados à
Oferta;

(ii)

é, junto aos demais Acionistas Vendedores, responsável pela veracidade, consistência,
qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas
ao mercado durante a Oferta e declara que todas informações prestadas por si ou em seu
nome para fins da Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas, completas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta e não os induzindo a erro;

(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 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” atualmente em vigor;

(iv)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, todas as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas
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atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e
quaisquer outras informações relevantes; e
(v)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela
falta de diligência ou omissão, junto aos demais Acionistas Vendedores, para assegurar
que: (a) as informações prestadas pela Companhia no Prospecto Preliminar e que serão
prestadas no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas
respectivas publicações, inclusive aquelas eventuais e periódicas e por ocasião do
registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso)
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta e; (b) as informações fornecidas
ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
referentes à obtenção do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram
o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
Florianópolis, 12 de janeiro de 2021.
JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS:09853553953

Assinado de forma digital por JORGE LUIZ SAVI DE
FREITAS:09853553953
Dados: 2021.01.12 10:18:47 -03'00'

JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS
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ANEXO L

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31
DEZEMBRO DE 2019 E 2018
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RELATÓRIO DA ADMINSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Intelbras gera uma receita líquida consolidada de R$ 1.697.956 mil e um EBITDA de R$202.611 mil.
São José (SC), 23 de novembro de 2020 – A Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
(“Intebras” ou “Companhia”) divulga os seus resultados consolidados do exercício findo em 31 de dezembro
de 2019. Os valores aqui apresentados são comparados com o exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
exceto se indicado de outra forma. Os saldos contábeis aqui apresentados foram elaborados de acordo com a
legislação societária brasileira e as práticas adotadas no Brasil, já em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade (IFRS).
DESTAQUES
x Receita operacional líquida totalizou R$1.697.956 mil no ano de 2019 (+17,9% a/a);
x Lucro Bruto de R$593.146 mil no ano de 2019 (+12,6% a/a);
x O EBITDA atingiu o valor R$202.611 mil no ano de 2019 (-0,5% a/a);
x Lucro Líquido de R$189.393 mil no ano de 2019 (+16,5% a/a), representando 11,2% das receitas líquidas;
x Investimentos em CAPEX totalizaram de R$68.961 (+93,9% a/a), em função da construção da nova planta
no industrial no distrito industrial de São José (SC);
x ROIC em 2019 de 46,9% (-19 p.p. a/a);
x Aquisição de dois novos negócios (Decio e Seventh), no 3T19.
PRINCIPAIS INDICADORES
2019

2018

Variação

1.697.956

1.440.192

17,9%

Lucro Bruto
Margem Bruta

593.146
34,9%

526.401
36,6%

12,6%
-1,7 p.p.

EBITDA
Margem EBITDA

202.611
11,9%

203.556
14,1%

-0,5%
-2,2 p.p.

Lucro Líquido
Margem Líquida

189.393
11,2%

162.496
11,3%

16,5%
-0,2 p.p.

6,73

5,66

18,9%

46,9%

43,7%

3,2 p.p.

R$ mil (exceto quando indicado)

Receita Líquida Total

Lucro líquido, por ação ordinária – R$
ROIC

INTELBRAS

Relatório da administração do ano de 2019
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1

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2019 foi iniciado com sentimento de otimismo por parte da população brasileira. Um novo governo
e um novo congresso nacional haviam iniciado seus mandatos, com promessas de reformas estruturantes na
área fiscal e econômica do país. De fato, a aprovação da reforma da previdência e outras medidas tomadas
pelo Governo Federal indicavam uma tendência reformista. Apesar desse otimismo a economia apresentou
um crescimento muito similar ao de 2018, contrariando as expectativas de uma recuperação mais rápida do
Produto Interno Bruto.
Apesar do crescimento do país em 2019 ter sido inferior às expectativas iniciais, a Intelbras apresentou um
crescimento de vendas de 17,9% em relação ao ano anterior e mantivemos nossos índices de lucratividade e
margens em patamares robustos. Nosso desempenho se deve, em muito, a nossa capacidade de entender o
comportamento do mercado e do consumidor, antecipando e atendendo suas necessidades de forma
eficiente. Adicionalmente é parte de nossa cultura constantemente atualizar o portfólio de nossos produtos
para antecipar as tendências de mercado e gerar soluções inovadoras.
Em linha com nosso planejamento estratégico realizamos a aquisição de duas empresas nesse ano, a Décio
Indústria Metalúrgica Ltda. e a Seventh Ltda., ambas com o objetivo de complementar nosso portfólio de
produtos. Em ambos os casos, a integração de produtos ao nosso portfólio, a absorção das linhas de produção
por nossas plantas e a incorporação da força de trabalho foram concluídas ainda dentro de 2019.
Além das aquisições citadas, também temos a celebrar o avanço obtido no ano por nosso segmento de
energia. Nossa mais nova fronteira de negócios nesse segmento são as linhas de produtos de energia solar. O
novo leque de produtos, ainda em construção ao logo de todo o ano, vem apresentando vendas dentro de
nossa expectativa. Esses produtos têm uma aceitação muito boa pelo mercado, em parte por permitirem
reduzir custos, mas também por serem uma tecnologia de geração limpa de energia. Um esforço de
treinamento das revendas e instaladores parceiros foi feito ao longo do ano, o que nos possibilitou habilitar
uma nova força de vendas neste segmento de negócios. Acreditamos que o cuidado com o meio ambiente é
um valor importante para as pessoas.
Outro ponto importante a destacar é que aceleramos a construção de uma nova fábrica, na área industrial do
município de São José, Santa Catarina. A nova planta contará com aproximadamente 46 mil m2 de área
construída. Essa unidade contará com uma usina fotovoltaica instalada no teto com potencial de geração de
mais de 175 mil kW/h/mês, sendo a maior usina em telhado do sul do Brasil. A usina contará com os produtos
de nosso segmento de Energia, demonstrando o potencial e a capacidade desse segmento. Contar com
geração própria representa também um compromisso com o meio ambiente. A instalação tem um potencial
de redução de 923 toneladas de CO2 da atmosfera.
No início de 2020 o mundo foi acometido de uma crise como há muito não se via. E talvez nunca tenha havido
algo com os contornos que a pandemia global do COVID-19 teve. Praticamente todos os países do mundo
sofreram o impacto causado pelo novo corona vírus. A crise causou, além das dolorosas e irreparáveis perdas
de vidas, danos relevantes à economia global. Redução no produto interno bruto de diversos países,
interrupção de determinadas cadeias de fornecimento e um inevitável aumento do desemprego. A
Companhia estava preparada para enfrentar a crise, com um caixa robusto e com produtos adequados para
suprir a demanda das pessoas em um momento que ficar em casa foi essencial para sua segurança e saúde.
Nossas linhas de produção foram mantidas em funcionamento, sustentada por um rigoroso protocolo de
segurança.
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Ainda é cedo para identificar a extensão do impacto da Pandemia nos próximos anos, mas esperamos uma
recuperação econômica contínua e sustentável. Adicionalmente, o modo de viver e trabalhar foi
definitivamente modificado pela crise. O homework, o homeschooling e a educação a distância (EaD)
continuarão a ser parte importante da vida das pessoas.
Finalmente, vale destacar que no ano anterior havíamos decidido descontinuar as atividades de nossa
controlada no México. As iniciativas para encerrar a operação e os custos inerente ao encerramento da
unidade foram substancialmente incorridas e registradas no ano de 2018. Não esperamos incorrer em custos
adicionais quando da liquidação do registro da controlada pelas autoridades daquele país.
A companhia continuará a investir em inovação e desenvolvimento de produtos que representem soluções
inovadoras para transformar a forma com que as pessoas se comunicam, se conectam e se protegem.
Acreditamos estar prontos para contribuir e suportar os desafios que se impões para a nova realidade que se
apresenta.
A Direção
COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO DO ANO
Principais indicadores operacionais
Quantidades (unidades mil)

2019

2018

Variação

14.148
9.796
1.696
25.640

12.364
11.290
1.015
24.668

14,43%
-13,23%
67,17%
3,94%

2019

2018

Variação

1.697.956

1.440.192

17,9%

Lucro Bruto
Margem Bruta

593.146
34,9%

526.401
36,6%

12,6%
-1,7 p.p.

EBITDA
Margem EBITDA

202.611
11,9%

203.556
14,1%

-0,5%
-2,2 p.p.

Lucro Líquido
Margem Líquida

189.393
11,2%

162.496
11,3%

16,5%
-0,2 p.p.

6,73

5,66

18,9%

46,9%

43,7%

3,2 p.p.

Segurança
Comunicação
Energia
Total

Principais indicadores financeiros
R$ mil (exceto quando indicado)
Receita Líquida Total

Lucro líquido, por ação ordinária – R$
ROIC

INTELBRAS

Relatório da administração do ano de 2019

345

3

Comentários da administração
x Receita líquida de vendas
As receitas líquidas da Companhia totalizaram R$1.697.956 mil no ano de 2019, representando um
aumento de R$257.764 mil ou 17,9%, quando comparado a 2018. Apesar de ser um crescimento
importante, vale lembrar que entre 2017 e 2018 celebramos um contrato com a EAD – Empresa
Administradora da Digitalização, que gerou receitas relevantes, porém não recorrentes. A EAD foi
constituída por operadoras de telefonia que venceram um leilão de faixa de frequência (700 MHz) e, como
contrapartida, assumiram um compromisso com o Governo Federal para apoiar a conversão dos receptores
de TV analógico para digital. Uma de suas metas era comercializar conversores de sinal digital.
As vendas para a EAD no ano de 2018 foram da ordem de R$39.699 mil (em 2017 totalizaram R$211.921
mil) e o EBITDA gerado foi de R$3.440 mil (R$29.471 mil em 2017). As vendas entre 2017 e 2018 foram
expressivas dado que era necessário converter todo o parque instalados de aparelhos, o que foi concluso
em 2018. O projeto EAD mostra a resiliência da companhia em capturar oportunidades de mercado.
Excluindo-se as vendas não recorrentes ao EAD teríamos um crescimento de vendas líquidas no ano de
2019 em relação 2018 na ordem de 21%.
A variação de 17,9% decorreu devido aos seguintes principais fatores: (i) do crescimento orgânico do
portfólio de produtos que incrementou a receita líquida em R$140.100 mil de 2018 para 2019; (ii) do início
das operações de venda de produtos relacionados à Energia Solar a partir de janeiro de 2019, o que
incrementou a receita líquida em R$49.900 mil no período; (iii) a receita adicionada às nossas operações
com a compra das empresas Seventh Ltda. e (“Seventh”) Décio Indústria Metalúrgica Ltda. (“Décio”) que
foram adquiridas pela Companhia em julho e agosto de 2019, respectivamente, e contribuíram para
aumentar a receita líquida consolidada da Companhia em R$68.000 mil em 2019.
Nossa receita por segmento apresentou o seguinte comportamento (R$ mil):

Ano
2019
2018
'

Comunicação
576.025
576.595
-0,1%

Segmento
Segurança
1.006.562
823.255
22,3%

Energia
115.369
40.342
186%

Consolidado
1.697.956
1.440.192
17,9%

O segmento de Segurança continua apresentando crescimentos superiores a dois dígitos, em linha com a
demanda do consumidor por aumentar sua sensação de segurança com soluções mais inteligentes e
eficientes baseadas na tecnologia. Já o segmento de Comunicação se manteve estável em termos
absolutos, mas merece ser destacado que no ano de 2018 tínhamos nesse segmento o faturamento, como
já comentando anteriormente, de conversores para a EAD. Excluindo-se este faturamento, e considerando
somente a linha de produtos corrente deste segmento, teríamos um crescimento na ordem de 7%. Nosso
segmento de energia inclui linhas de diversas soluções, desde dispositivos para proteção e economia de
energia em residências, até geradores de energia solar on-grid e off-grid.
O aumento da demanda por equipamentos de produção solar também trouxe uma demanda por produtos
de suporte e complementariedade. Há uma demanda latente por parte das pessoas por geração própria,
com redução de custos.
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O apelo que a energia limpa traz também é um forte incentivador de consumo. Assim, o segmento de
energia é que apresentou, percentualmente, o crescimento mais expressivo. Acreditamos que as taxas de
crescimento devem cair na medida que o mercado vá amadurecendo.
Apesar do segmento de Energia ainda representar uma fatia pequena do faturamento, sua participação
mais que dobrou em comparação ao ano anterior:

2019

2018
3%

7%
34%

40%
57%

59%

Comunicação

Segurança

Energia

Comunicação

Segurança

Energia

x Lucro bruto
R$ mil
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos
Lucro bruto

2019

2018

' R$

'%

2019

2018

1.697.956
(1.104.810)
593.146

1.440.192
(913.791)
526.401

257.764
(191.019)
66.745

17,9%
20,9%
12,7%

100,0%
-65,1%
34,9%

100,0%
-63,4%
36,6%

Os custos dos produtos vendidos e dos serviços da Companhia totalizaram R$1.104.810 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 20,9%, quando comparado
a 2018. Representa 65,1% da receita líquida em 2019 (63,4% em 2018). Essa variação decorreu,
principalmente: (i) do aumento do volume de produtos comercializados, em linha com o aumento da nossa
receita líquida; (ii) da leve alta nos custos de matérias primas em razão da variação cambial (dólar) no
segundo semestre de 2019, que não foi repassada aos nossos clientes; e (iii) do início das operações da
Unidade de Negócio de Energia Solar em janeiro de 2019 que acresceram os custos dos produtos vendidos
e dos serviços no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
A queda de 1,7 p.p no ano corrente pode ser explicada por uma leve alta nos custos de matérias primas,
em razão da variação cambial (dólar) no segundo semestre de 2019, que não foi repassada aos nossos
clientes. A estratégia de manutenção dos preços dos produtos comercializados, apesar do aumento por
conta da variação cambial, visou um aumento de volume de vendas, o que acabou pressionado levemente
a margem.
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O lucro bruto desagregado por segmento pode ser assim demonstrado (R$ mil):

Ano

Comunicação
183.549
187.064
-1,9%

2019
2018
Variação

Segmento
Segurança
377.643
327.255
15,4%

Energia
31.954
12.082
164,5%

Consolidado
593.146
526.401
12,7%

x Despesas operacionais
R$ mil

Com vendas
Administrativas e gerais
Outras (despesas)/receitas, líquidas

2019

2018

' R$

'%

2019 1

2018 1

(236.439)
(107.778)
(65.000)
(409.217)

(207.607)
(75.099)
(55.694)
(338.400)

(28.832)
(32.679)
(9.306)
(70.817)

13,9%
43,5%
16,7%
20,9%

-13,9%
-6,3%
-3,8%
-24,1%

-14,4%
-5,2%
-3,9%
-23,5%

Total
1
Representatividade da despesa em relação à receita líquida.

Nossas despesas com vendas se mantiveram consistente com o ano anterior, tendo apresentado, inclusive,
uma leve queda de 0,5 p.p. em relação às receitas operacionais líquidas. As nossas despesas administrativas
e gerais, por sua vez, apresentaram em 2019 um crescimento de 43,5% em relação a 2018, um crescimento
de 1,1 p.p. em relação às receitas. Essa elevação decorreu de diversos fatores, sendo os que cabem
destaques: (i) crescimento das despesas em razão do crescimento orgânico da Companhia no período; (ii)
despesas administrativas e gerais das sociedades Seventh, e Metalúrgica Décio que foram adquiridas pela
Companhia em julho e agosto de 2019, respectivamente, essas despesas totalizaram R$17,1 milhões no
ano; e (iii) crescimento das despesas da controlada Prediotech em R$1,1 milhão e da controlada Ascent em
R$7,4 milhões; (iv) aumento das despesas com participação dos empregados em R$9,0 (em função do
aumento do lucro da Companhia e pagamento de R$4,5 milhões adicionais sobre crédito presumido de
ICMS registrado no exercício).
x EBITDA
R$ milhões (exceto quando indicado)
Lucro líquido
(+/-) Imposto de renda e CSLL
(+/-) Resultado financeiro líquido
(+) Depreciação
(+) Amortização
EBITDA

2019

2018

189.393
1.075
(6.539)
14.141
4.541
202.611

162.496
(4.568)
30.073
11.604
3.951
203.556

'

-0,5%

O EBITDA atingiu o valor de R$202.611 em 2019, uma queda de -0,5% quando comparado ao ano de 2018.
O ano de 2018 ainda estava impactado por um evento não recorrente que afetou nossos resultados: um
contrato com a EAD – Empresa Administradora da Digitalização, que gerou receitas relevantes, porém não
recorrentes, como já mencionado na linha de receita operacional. Se eliminarmos esse valor não recorrente
o EBITDA teria sido de R$200.116 mil em 2018, demonstrando que, em bases normalizadas nosso EBITDA
se manteve constante.
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A margem EBITDA de 2019 foi de 11,9%, ante 14,1% em 2018. A variação de 2,2 p.p. deve-se
substancialmente a dois fatores: (i) o item não recorrente de 2018, que sozinhos representa 0,2 p.p. da
variação; (ii) redução de nosso lucro bruto em 1,6 p.p. como mencionado na seção de comentários sobre
a margem.
x ROIC
R$ milhões (exceto quando indicado)
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
NOPAT
(Caixa)/Dívida líquida
PL
Capital Empregado
ROIC
ROIC pre-tax (1)

2019

2018

183.929
(1.075)
182.854

188.001
4.568
192.569

(134.919)
724.859
589.940

(184.673)
625.608
440.935

31,0%
31,2%

41,5%
42,6%

'

-10,5 p.p
-11,4 p.p

(1) calculado com base no lucro operacional antes do resultado financeiro e sem descontar impostos

O ROIC é elaborado com base nos resultados trimestrais dos últimos 4 trimestres.
O ROIC de 2019 apresentou uma redução de 10,5 pontos percentuais em relação a 2018, atingindo 31%.
Essa variação no ROIC pode ser explicada pelo aumento do nível de endividamento no ano de 2019 ante
2018, por conta da construção de uma nova planta industrial e expansão de vendas.

ESTRUTURA DE CAPITAL
Posição do caixa e dívida
R$ mil (exceto quando indicado)
Empréstimos e financiamentos, passivo circulante
Empréstimos e financiamentos, passivo não circulante
Endividamento bruto
Caixa e equivalente de caixa
Caixa líquido/ (dívida líquida)

2019

2018

(41.293)
(225.416)
(266.709)
401.628
134.919

(55.102)
(146.027)
(201.129)
385.802
184.673

Buscamos manter uma posição de caixa robusta como parte de nossa estratégia de gestão de capital. Nossa
posição em 31 de dezembro de 2019 foi reduzida em relação à posição verificada em 31 de dezembro de 2018
em função dos investimentos em imobilizado, por conta do início da construção da nova planta industrial, e
aquisição Seventh e Decio realizadas ao longo do ano.
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Variação do caixa

A geração de caixa operacional de R$198.106 mil resulta, principalmente, do resultado do exercício.
Destinamos R$66.190 mil para o imobilizado, fundamentalmente para a construção da nova planta industrial;
R$27.834 mil para aquisições de empresas (Seventh e Decio); e, R$ 2.771 mil para aquisições de software e
outros intangíveis.
Nas atividades de financiamento podem ser resumidas em captação de R$146.016 mil, pagamentos de
principal e juros de R$144.475, e pagamento de dividendo aos sócios na ordem de R$91.193 mil.

EVENTOS, NOTÍCIAS E PREMIAÇÕES
Aquisição da Seventh Ltda. - Em julho de 2019 adquirimos a Seventh Ltda., empresa baseada em Santa
Catarina uma oportunidade para a companhia ampliar a oferta de soluções tecnológicas para o
gerenciamento, monitoramento de imagem, controle de acesso e alarme a distância. Com essa aquisição
aumentamos nosso portfólio de serviços para o segmento de Segurança, e reforçamos os investimentos para
produtos com receita recorrente, e software as a service (SaaS).
Aquisição da Décio Indústria Metalúrgica Ltda. - Em setembro de 2019 realizamos uma aquisição importante
para complementar nossa soluções de produtos de Comunicação, com a aquisição da Décio Indústria
Metalúrgica Ltda. localizada em Santa Catarina e que atua no segmento de metalurgia fina voltada para a
fabricação de estruturas para servidores. Com essa aquisição a companhia aprimorará seus produtos
destinados ao mercado de servidores e redes.
Prêmios – Novamente em 2019 nossos esforços em criar um futuro com melhores soluções em comunicações,
conectividade e segurança foram reconhecidos pelo de mercado e, principalmente, por nossos consumidores.
Fomos eleitos o Top of Mind da categoria eletrônicos pelos catarinenses; somos uma das 150 companhias
mais inovadoras do Brasil segundo o anuário da revista Valor Econômico; novamente figuramos no ranking de
Maiores e Melhores da Exame como uma das melhores do setor de eletrônicos; e fomos eleitos uma das 100
melhores empresas na satisfação do cliente segundo pesquisa do Instituto MESC.
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RELACIONAMENTO COM AUDITORES
A Companhia informa que a sua política de contratação de serviços não relacionados a auditoria externa se
substancia nos princípios que preservam a independência do auditor, adotando, como procedimento
assegurar-se de que a realização da prestação de outros serviços não venha afetar a independência e
objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria independente. No exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes S/S não foi contratada para a
execução de serviços não relacionados a auditoria externa. A remuneração dos auditores independentes no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi igual ao montante de R$221 mil, referente aos
trabalhos realizados no referido exercício.
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ANEXO I – Demonstração dos resultados consolidada
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ANEXO II – Ativo
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ANEXO II – Passivo
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Avisos legais
Algumas das afirmações realizadas nesse documento foram baseadas em hipóteses, premissas e perspectivas da Administração da
Companhia, levando-se em conta dados e informações disponíveis na data de elaboração do documento. Os resultados reais,
desempenho e eventos podem divergir significativamente daqueles aqui expressos, como um resultado de diversos fatores, tais como
condições gerais e econômicas no Brasil e outros países; níveis de câmbio, entre outros. Certas informações percentuais e valores
divulgados neste documento podem ter sido arredondados para fins de divulgação, assim, totais em algumas tabelas podem não
representar a soma aritmética dos números que os precedem e podem diferir daqueles apresentados nas demonstrações financeiras.
O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis tais como, operacionais, financeiros pro forma e projeções
com base na expectativa da Administração da Companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores
independentes da Companhia.
O EBITDA (lucro antes de juros, imposto de renda e contribuição social, receitas e despesas financeiras, depreciação e amortização)
não é uma medida de desempenho financeiro segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil. Por não considerar despesas
intrínsecas ao negócio, o EBITDA apresenta limitações que afetam seu uso como indicador de rentabilidade ou liquidez. O EBITDA não
deve ser considerado como alternativa ao lucro líquido ou fluxo de caixa operacional. Além disso, o EBITDA não possui significado
padrão, e nossa definição pode não ser comparável com a definição adotada por outras Companhias. Os resultados extraordinários
considerados para efeito de cálculo do EBITDA Ajustado e do Lucro Líquido Ajustado também não devem ser considerados como
alternativa ao EBITDA e ao lucro líquido, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2020CB001700_Intelbras_relat_adm_2019_BMT_V6 Ajustes.docx
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Ao Acionista e aos Administradores da
Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (“Companhia”), identificadas como
controladora e consolidado, respectivamente, 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, individual e consolidada,
da Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira em
31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo
“International Accounting Standards Board - IASB”.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e a
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes.
A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas
firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em
mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para
saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
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Combinação de negócios
Por que é um PAA
Conforme descrito nas notas explicativas
nº 10.d e nº 10.e às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, no
segundo semestre de 2019, a Companhia
concluiu a aquisição do controle das
empresas Seventh Ltda. e Decio Ltda. Ao
adquirir um negócio, a Companhia deve
mensurar o valor justo dos ativos adquiridos
e dos passivos assumidos, bem como o valor
justo da contraprestação transferida. A
Companhia deve também mensurar e
reconhecer separadamente o ágio por
expectativa de rentabilidade futura
(“Goodwill”).
Esse tema foi considerado um principal
assunto em nossa auditoria pois: (i) os
valores envolvidos na aquisição das empresas
anteriormente mencionadas foram, em
conjunto, materiais para a auditoria; (ii) a
mensuração dos valores justos de ativos,
passivos e “Goodwill” envolveu a aplicação de
metodologias e premissas de avaliação
relevantes que são complexas e requerem
alto grau de julgamento por parte da
Administração e de seus especialistas, tais
como taxas de desconto e crescimento;
(iii) as alterações nas premissas adotadas
poderiam ter impactos relevantes nas
demonstrações financeiras consolidadas e no
valor dos investimentos registrados pelo
método da equivalência patrimonial nas
demonstrações financeiras da controladora; e
(iv) houve forte interação com a
Administração da Companhia na avaliação do
tema.

Como o assunto foi conduzido
em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros: (i) a avaliação dos contratos
que formalizaram as combinações de
negócios e análise da documentação suporte
para as transações; (ii) o envolvimento dos
nossos especialistas em finanças corporativas
para avaliação das principais premissas e
metodologias utilizadas pela Companhia na
mensuração e no adequado reconhecimento
do valor justo dos ativos adquiridos, dos
passivos assumidos e do ágio por
rentabilidade futura.
Nossos procedimentos acima descritos e as
evidências de auditoria obtidas que suportam
os nossos testes revelaram deficiências no
controle interno e a existência de ajustes de
alocação entre o Ágio, os ativos adquiridos e
os passivos assumidos, os quais foram
registrados pela Administração nas
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia. Consideramos os
reconhecimentos das combinações de
negócios da Seventh Ltda. e da Decio Ltda.
aceitáveis no contexto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Avaliamos também a adequação das
divulgações sobre combinações de negócios,
que estão apresentadas nas notas
explicativas nº 3.1, nº 10.d e nº 10.e às
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
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Reconhecimento da receita
Como o assunto foi conduzido
em nossa auditoria

Por que é um PAA
A Companhia realiza parte significativa de
suas vendas para os distribuidores e o
mercado varejista, substancialmente no
mercado nacional. A receita dessas operações
é reconhecida após o faturamento e o
atendimento das condições estabelecidas
pelas práticas contábeis quanto ao
reconhecimento da receita, conforme
divulgado na nota explicativa nº 3.13 às
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.

Nossos procedimentos de auditoria
relacionados ao reconhecimento de receita
incluíram, entre outros: (i) a avaliação do
desenho e da implementação das atividades
de controles internos relacionados ao
reconhecimento da receita no correto período
de competência; (ii) a execução de testes
substantivos sobre os ajustes de reversão da
receita registrados pela Companhia sobre
transações de vendas que não atenderam ao
critério de reconhecimento; e (iii) os testes
da integridade dos ajustes de reversão da
receita registrados pela Companhia, por meio
de seleção de transações de receitas
ocorridas próximas ao encerramento do
exercício. Nossos procedimentos incluíram
também a avaliação das divulgações
efetuadas pela Companhia nas
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.

Essas operações de venda são relevantes e
pode haver intervalo de tempo entre o
momento da emissão das notas fiscais de
venda dos produtos e o momento em que a
Companhia satisfaz a sua obrigação de
desempenho e transfere o controle dos
produtos vendidos aos distribuidores e
varejistas.
Por esse motivo, a Companhia monitora o
prazo de entrega dos produtos a esses
clientes e reconhece somente as vendas que
atenderam a todos os critérios contábeis para
reconhecimento até a data-base das
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
Esse tema foi considerado um PAA em virtude
dos seguintes aspectos: (i) o valor das
transações de vendas sujeitas ao
monitoramento de prazo de entrega é
material; (ii) os controles internos
implementados pela Companhia são
individualizados por transação para
determinação dos eventuais ajustes na
receita operacional; e (iii) há um risco
inerente de que a receita seja reconhecida
sem que sejam atendidos os critérios
mínimos necessários para o seu
reconhecimento.

Nossos procedimentos acima descritos e as
evidências de auditoria obtidas que suportam
os nossos testes revelaram deficiências no
controle interno e a existência de ajustes de
reconhecimento da receita, os quais foram
registrados pela Administração nas
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia. Consideramos os
critérios de reconhecimento da receita
adotados pela Administração aceitáveis no
contexto das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em
conjunto.
Avaliamos também a adequação das
divulgações sobre os critérios de
reconhecimento da receita nas notas
explicativas, que são aceitáveis, no contexto
das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
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Ênfase
Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Em 19 de março de 2020, emitimos relatório do auditor independente sem modificação sobre
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, que ora estão sendo reapresentadas. Conforme descrito na
nota explicativa nº 2.5 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, essas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram alteradas e estão sendo
reapresentadas para refletir ajustes e reclassificações necessários, conforme requerido pelo
pronunciamento técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e
Correção de Erros e pela norma internacional IAS 08 - “Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors”. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse
assunto.
Outros assuntos
Valores correspondentes auditados por auditor predecessor
O exame do balanço patrimonial, individual e consolidado, em 1 de janeiro de 2018 e
31 de dezembro de 2018, apresentados para fins de comparação, foi conduzido sob a
responsabilidade de outro auditor independente, que emitiu relatório de auditoria sem
modificações, datado de 23 de novembro de 2020.
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (“DVA”) referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da
Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas
demonstrações estão conciliadas com as demais demonstrações financeiras e os registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os
critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas,
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico
e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem
o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar
a esse respeito.
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Responsabilidades da Administração e
da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte 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:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 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.
x Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas
controladas.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

© 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

360

5

x Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.
x Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão
e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras 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.
Curitiba, 24 de novembro de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” PR

Otavio Ramos Pereira
Contador
CRC nº 1 RS 057770/O-2
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Total do ativo

Ativo não circulante
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante

Ativo

10
11
12

6
7
15.b
20
9.a
29

5
6
7
8
9.a

Nota

1.601.525

4.563
2.325
11.509
7.085
27.228
4.239
1.819
230.088
87.975
376.831

401.628
1.141
363.630
434.776
16.610
6.909
1.224.694

31/12/2019
(reapresentado)

1.290.210

4.937
13.761
13.137
27.267
1.220
2.316
163.288
50.483
276.409

385.802
268.473
344.021
10.795
4.710
1.013.801

Consolidado
31/12/2018
(reapresentado)

Balanços patrimoniais
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 1º de janeiro de 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

1.188.836

479
13.813
5.981
27.005
1.217
1.068
151.227
48.277
249.067

320.734
297.662
309.042
7.868
4.463
939.769

01/01/2018
(reapresentado)

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

1.598.083

4.563
2.325
11.509
7.085
27.228
2.014
4.022
55.288
218.764
48.052
380.850

398.308
1.141
360.921
433.911
16.513
6.439
1.217.233

31/12/2019
(reapresentado)

1.288.710

4.937
13.761
13.137
27.267
60
1.220
4.733
163.202
49.091
277.408

383.768
268.242
344.019
10.793
4.480
1.011.302

Controladora
31/12/2018
(reapresentado)

1.189.750

6.286
13.682
5.981
27.005
1.218
1.068
151.188
48.277
254.705

296.161
308.693
7.868
4.330
935.045

317.993

01/01/2018
(reapresentado)
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16.d

1.601.525

350.000
349.518
25.887
(546)
724.859

6.551
9.942
253.106

15.a
10

16.a
16.f
16.b
16.c

225.416
11.197

426
12.719
40.373
623.560

15.a
4.2

14
9.b

466.359
41.293
54.079
8.311

13
14
17
9.b

31/12/2019
(reapresentado)

1.290.210

350.000
(36.793)
305.955
26.161
(19.144)
(571)
625.608

4.007
2.404
164.030

146.027
11.592

445
10.409
23.592
500.572

356.597
55.102
47.670
6.757

Consolidado
31/12/2018
(reapresentado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total do passivo e patrimônio líquido

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Ajustes acumulados de conversão
Total do patrimônio líquido

Passivo não circulante
Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Investimentos com passivo a descoberto
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante

Passivo circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Provisão para garantias
Juros sobre capital próprio e dividendos
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

Passivo

Nota

1.188.836

350.000
(36.793)
181.299
26.675
(669)
520.512

2.227
3.643
164.348

146.359
12.119

467
13.874
4.622
21.516
503.976

365.181
37.230
49.833
11.253

01/01/2018
(reapresentado)

1.598.083

350.000
349.518
25.887
(546)
724.859

6.451
1.137
9.942
252.452

223.725
11.197

426
12.719
40.377
620.772

466.631
40.448
52.504
7.667

31/12/2019
(reapresentado)

1.288.710

350.000
(36.793)
305.955
26.161
(19.144)
(571)
625.608

4.007
2.404
164.030

146.027
11.592

445
10.388
22.174
499.072

356.594
55.102
47.626
6.743

Controladora
31/12/2018
(reapresentado)

1.189.750

350.000
(36.793)
181.299
26.675
(669)
520.512

2.227
3.677
3.643
168.025

146.359
12.119

467
13.867
4.622
19.543
501.213

364.769
37.230
49.795
10.920

01/01/2018
(reapresentado)

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações dos resultados
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)
Nota
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos e dos serviços
prestados

Lucro operacional antes do resultado
financeiro
Receitas financeira
Despesas financeira
Variação cambial líquida

1.697.956

1.440.192

1.686.273

1.440.091

23

(1.104.810)

(913.791)

(1.110.813)

(913.765)

593.146

526.401

575.460

526.326

(236.439)
(107.778)
(65.000)

(207.607)
(75.099)
(55.694)

(235.101)
(89.149)
(965)
(67.367)

(207.475)
(74.976)
4.474
(60.349)

(409.217)

(338.400)

(392.582)

(338.326)

183.929
56.234
(34.995)
(14.700)

188.001
48.383
(43.600)
(34.856)

182.878
55.072
(33.581)
(14.700)

188.000
48.380
(43.598)
(34.856)

190.468

157.928

189.669

157.926

20

(2.961)

(2.588)

(2.162)

(2.586)

20

1.886

7.156

1.886

7.156

189.393

162.496

189.393

162.496

6,73
-

5,66
6,23

23
23
10
24

25
25
26

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por ação - Básico e diluído
(em R$)
Ordinárias
Preferencias

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
(reapresentado)
(reapresentado)

22

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Administrativas e gerais
Equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais, líquidas

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
(reapresentado) (reapresentado)

18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota
Lucro líquido do exercício

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
(reapresentado)
(reapresentado)

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
(reapresentado)
(reapresentado)

189.393

162.496

189.393

162.496

25

98

25

98

189.418

162.594

189.418

162.594

Itens que poderão ser reclassificados
subsequentemente para a
demonstração do resultado
Outros resultados abrangentes
Variação cambial sobre investimentos no
exterior
Resultado abrangente total

10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

10
365

366
16.b
16.e
16.e
16.e

10
16.f

16.e

16.e

10

36.793
-

350.000

-

-

-

(36.793)

-

350.000

-

-

(36.793)

-

-

350.000

Ações em
tesouraria

Reserva de
capital

9.470
46.785

-

-

37.315

8.125
-

-

-

29.190

Legal

11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Realização do custo atribuído, líquido dos efeitos
tributários
Variação cambial sobre investimento em controladas
no exterior
Cancelamento ações em tesouraria
Lucro líquido do exercício
Destinações:
Reserva legal
Reservas de incentivos fiscais
Juros sobre capital próprio
Dividendos
Lucros retidos
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado)

Realização do custo atribuído, líquido dos efeitos
tributários
Variação cambial sobre investimento em controladas
no exterior
Lucro líquido do exercício
Destinações:
Reserva legal
Reservas de incentivos fiscais
Lucros retidos
Dividendos do ano
Dividendos anos anteriores
Juros sobre capital próprio do ano
Transferência para prejuízos acumulados

Saldos em 01 de janeiro de 2018 (reapresentado)

Nota

Capital
social

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

2.538
271.178

-

-

268.640

133.145
-

-

-

135.495

Incentivos
fiscais

Reservas de lucros

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

68.348
31.555

(36.793)
-

-

-

(1.427)
(22.193)
7.006

-

-

16.614

Lucros
retidos

25.887

-

(274)

26.161

-

-

(514)

26.675

Ajuste de
avaliação
patrimonial

(546)

25
-

-

(571)

-

98
-

-

(669)

Ajustes
acumulados de
conversão
-

(9.470)
(1.512)
(34.687)
(56.506)
(68.348)
-

189.393

274

(19.144)

(8.125)
(133.145)
1.427
(5.209)
(30.096)
(7.006)

162.496

514

Lucros (prejuízos)
acumulados

1.026
(34.687)
(56.506)
724.859

25
189.393

-

625.608

(5.209)
(22.193)
(30.096)
-

98
162.496

-

520.512

Total

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
Nota

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
(reapresentado)
(reapresentado)

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
(reapresentado)
(reapresentado)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos impostos
Ajustes para:
Juros provisionados e variação cambial
Depreciação
Amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
Provisão para perda de crédito esperada
Provisão para perdas com estoques
Ajuste a valor presente
Outras provisões
Provisão para garantias
Valor residual do ativo imobilizado e intangível
baixado

11
12
10
15
7
8

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber de clientes
(Aumento) em estoques
(Aumento) em tributos a recuperar
(Aumento) redução em depósitos judiciais
(Aumento) em outros ativos
Aumento em fornecedores
Aumento (redução) em salários, encargos e
participação a pagar
Aumento (redução) em tributos a recolher
Aumento em outras contas a pagar
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

190.468

157.928

189.669

157.926

579
14.141
4.541
2.525
5.011
556
520
(1.866)
2.310

2.664
11.604
3.951
1.758
2.538
(201)
2.417
638
(3.465)

579
13.619
3.908
965
2.425
4.896
256
520
(1.866)
2.331

2.666
11.586
3.951
(4.474)
1.759
3.638
1.128
2.417
638
(3.480)

2.642

3.523

3.140

3.522

221.427

183.355

220.442

181.277

(96.112)
(90.903)
(5.720)
2.252
(10.623)
166.322

20.945
(35.902)
(3.189)
115
(118)
71.891

(95.527)
(90.107)
(5.681)
2.252
(12.417)
167.299

24.353
(37.583)
(3.187)
(17)
(211)
72.304

4.144
330
9.601
(2.612)

(2.177)
(3.765)
1.131
(3.913)

4.878
530
11.503
(2.162)

(2.169)
(3.443)
1.683
(3.911)

198.106

228.373

201.010

229.096

(27.834)
(66.190)
220
497
3.450
(2.771)

(1.550)
(30.591)
198
(1.248)
98
(4.980)

(27.834)
(66.380)
217
(3.064)

(30.543)
198
(2.770)
(4.980)

(92.628)

(38.073)

(97.061)

(38.095)

146.016
(131.819)
(12.656)
(91.193)

52.165
(102.700)
(12.575)
(62.122)

146.259
(131.819)
(12.656)
(91.193)

52.166
(102.700)
(12.575)
(62.120)

(89.652)

(125.232)

(89.409)

(125.229)

15.826
385.802
401.628

65.068
320.734
385.802

14.540
383.768
398.308

65.775
317.993
383.768

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de investimentos em controladas
Aquisições de bens dos ativos imobilizados
Recebimento pela venda do imobilizado
(Aquisições) baixas de outros investimentos
Caixa proveniente de combinação de negócios
Aquisições de bens dos ativos intangíveis

10;30
11;30
10
10
12

Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos tomados
Empréstimos pagos (principal)
Empréstimos pagos (juros)
Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamentos
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

14;30
14
14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações dos valores adicionados
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
(reapresentado)
(reapresentado)

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
(reapresentado)
(reapresentado)

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços líquido de
devoluções
Outras receitas
Provisão para perda de crédito esperada

2.031.632

1.718.907

2.020.468

1.717.688

1.980.746
55.897
(5.011)

1.714.745
6.700
(2.538)

1.969.467
55.897
(4.896)

1.714.626
6.700
(3.638)

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços
vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda / recuperação de valores ativos

(1.283.163)

(990.567)

(1.275.230)

(993.860)

(916.940)
(365.923)
(300)

(683.488)
(306.310)
(769)

(927.052)
(347.878)
(300)

(683.479)
(309.612)
(769)

Valor adicionado bruto

748.469

728.340

745.238

723.828

Depreciação e amortização

(18.682)

(15.555)

(17.527)

(15.537)

729.787

712.785

727.711

708.291

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras, variações cambiais positivas

137.657
137.657

114.248
114.248

135.530
(965)
136.495

118.718
4.474
114.244

Valor adicionado total a distribuir

867.444

827.033

863.241

827.009

Distribuição do valor adicionado

867.444

827.033

863.241

827.009

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

243.081
204.100
26.786
12.195

216.631
180.139
25.506
10.986

242.586
203.657
26.769
12.160

216.631
180.139
25.506
10.986

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

300.223
98.779
200.934
510

300.893
89.367
211.239
287

297.941
99.206
198.467
268

300.872
89.365
211.239
268

Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras, variações cambiais negativas
Aluguéis

134.747
131.315
3.432

147.013
144.397
2.616

133.321
129.900
3.421

147.010
144.394
2.616

Remuneração de capitais próprios
Juros sobre o capital próprio e lucros distribuídos
Lucros retidos no exercício

189.393
(91.193)
280.586

162.496
35.305
127.191

189.393
(91.193)
280.586

162.496
30.096
132.400

Valor adicionado
Companhia

líquido

produzido

pela

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional
Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (a “Companhia”), constituída em 22
de março de 1976, é uma entidade com sede na cidade de São José - SC, com filial no próprio município
de São José - SC, em Santa Rita do Sapucaí - MG e em Manaus - AM. Possuí também empresas
controladas em São José - SC, Florianópolis - SC, Porto Alegre - RS e na Ásia.
Tem como atividades preponderantes a fabricação, o desenvolvimento e o comércio de equipamentos de
segurança eletrônica e serviços para vigilância e monitoramento eletrônico, equipamentos e terminais de
consumo para comunicação de voz e/ou dados, equipamentos, serviços e meios para comunicação de voz
e/ou dados de uso profissional, equipamentos de redes, meios e soluções para a infraestrutura de
comunicação de dados.
Covid-19
No primeiro trimestre de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus
(COVID-19) era uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de
governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de
incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos nas demonstrações financeiras.
A Administração da Companhia tem acompanhado todos os desdobramentos relacionados à pandemia
causada pela COVID-19 e monitora os possíveis impactos em seus negócios, visando estabelecer ações de
prevenção e mitigação de riscos. A seguir resumimos as principais dimensões de análise e monitoramento:
Pessoas
Considerado pela Administração como de maior prioridade, requerendo maior atenção e zelo. Realizamos
o monitoramento diário da situação e das orientações recomendadas pelos órgãos de saúde e pelas
autoridades públicas competentes. Todas as medidas necessárias para garantir a saúde e o bem-estar de
nossos colaboradores foram tomadas e vem sendo regularmente revisadas com vistas a implementação de
medidas complementares de segurança e proteção.
Para mitigar a transmissão do Covid-19 em nossas instalações industriais, centro de distribuição e sede
administrativa, foram implementadas ações de higienização de espaços e áreas de circulação, comunicação
ativa com nossos colaboradores sobre medidas de proteção e higiene no ambiente de trabalho, em casa e
em ambientes públicos, distribuição de materiais de proteção aos colaboradores, flexibilização de jornadas,
adoção do teletrabalho, regras rígidas de distanciamento, medição constante de temperatura, entre outros.
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional--Continuação
Covid-19--Continuação
Até o presente momento tivemos êxito nessas medidas.
Produção e cadeia de fornecimento
Desde o início da pandemia estivemos com nossa produção industrial paralisadas por não mais de 20 dias,
por força de Decretos de Governos Estaduais determinando o afastamento social.
A Companhia atua em 3 (três) grandes segmentos operacionais. Em função do aumento do teletrabalho
por parte das empresas e profissionais durante esse período, nossos segmentos de negócios não sentiram
queda de volume de vendas, mantendo a demanda por nossos produtos. As medidas de proteção às nossas
pessoas também nos permitiram, exceto por um curto espaço de tempo conforme comentado
anteriormente, manter a produção sem interrupção. Alguns de nossos principais fornecedores estão
sediados na Ásia. Alguns deles enfrentaram problemas momentâneos de produção no início da pandemia,
mas tais problemas não afetaram o fornecimento de insumos para nossas atividades. Continuamos a
monitorar ativamente a capacidade de entrega de nossos fornecedores avaliando eventuais riscos de
interrupções no fornecimento de materiais e insumos.
Mantemos índices de estoques compatíveis e necessários para enfrentar eventuais problemas de
abastecimento.
Vendas e concessão de crédito
Como mencionado anteriormente nossos segmentos de negócios sofreram alta na ponta da demanda por
produtos por conta do aumento da dependência das pessoas e empresas por comunicação a distância.
Nossa área de crédito vem monitorando o risco de crédito de nossos clientes considerando a atual situação
econômica e de crise de saúde, para evitar risco de aumento de nossa inadimplência ou perdas no atual
cenário.
Liquidez
Temos uma posição de caixa confortável para fazer frente a crise, bem como mantivemos sem alteração
nossos limites de crédito com nossas instituições financeiras a fim de mitigar possíveis riscos de liquidez
futuros. Temos avaliado constantemente eventuais riscos de escassez de crédito ou de diminuição de nossa
capacidade de pagamentos, sendo que, até o momento, não identificamos riscos desta natureza.
Analisamos nossos indicadores de performance com maior frequência do que era praticado no pré-crise e
tais avaliações são utilizadas para tomada de decisões mais rápidas de enfrentamento de potenciais riscos
que possam surgir.
A Companhia continuará monitorando os impactos e, caso necessário, tomará as medidas e divulgações
necessárias.
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
2.1 Base de preparação e apresentação
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem a legislação societária, os
Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e conforme as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).
Conforme divulgado na nota explicativa 2.5, a Administração da Companhia decidiu reapresentar as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019. Desta forma, essas demonstrações financeiras substituem as anteriormente emitidas. As
demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019 foram originalmente autorizadas para emissão pela diretoria executiva em 19 de março de
2020, essas demonstrações estão sendo reapresentadas, tendo a diretoria executiva aprovado sua
reemissão em 24 de novembro de 2020. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 foram também reemitidas para
refletir os ajustes correspondentes a anos anteriores. Os saldos de 31 de dezembro de 2018 e 1° de
janeiro de 2018, apresentados para fins de comparação, já se encontram ajustados.
As demonstrações financeiras individuais da Controladora são divulgadas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas. Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas
e as operações em conjunto com ou sem personalidade jurídica são contabilizadas pelo método de
equivalência patrimonial ajustada na proporção detida nos direitos e nas obrigações contratuais da
Companhia. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas
demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido
atribuível aos acionistas da Controladora. Contudo, não há diferença entre o patrimônio líquido e o
resultado consolidado apresentado pela Companhia e o patrimônio líquido e resultado da entidade
controladora em suas demonstrações financeiras individuais. Desta forma, as demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia e as demonstrações financeiras individuais da controladora
estão sendo apresentadas lado-a-lado em um único conjunto de demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo
histórico, exceto se indicado de outra forma.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas no curso normal das
operações e no pressuposto da continuidade dos negócios da Companhia. A Administração realiza
uma avaliação sobre sua capacidade de continuar operando ao preparar as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.1 Base de preparação e apresentação--Continuação
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de reais (R$)
e todos os valores são arredondados para o milhar mais próximo, exceto se indicado de outra forma.
Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07,
emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. Desta forma, todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às
utilizadas pela Administração na sua gestão.
2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de
apresentação da controladora.
As demonstrações financeiras de cada controlada incluída na consolidação, são preparadas usandose a moeda funcional de cada investida. Ao definir a moeda funcional de cada uma de suas investidas,
a Administração considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda dos
serviços prestados e a moeda na qual a maior parte do custo de sua prestação de serviços é paga ou
incorrida.
2.3 Uso de estimativa
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia e de suas controladas incluem, portanto, as seguintes principais estimativas referentes à
perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros, provisão para garantias, provisão
de tributos, provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, provisão para obsolescência de
estoques, provisão para descontos e verbas comerciais, provisão para perdas de crédito esperadas para
contas a receber e ativos de contrato. Por serem estimativas, é normal que possam ocorrer variações
por ocasião das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes ativos e passivos.
2.4 Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas incluem a Companhia e suas controladas, diretas e
indiretas.
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.4 Base de consolidação--Continuação
Especificamente, a Companhia controla uma investida se, e apenas se, tiver:
x Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe garantem a atual capacidade
de dirigir as atividades pertinentes da investida);
x Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e
x A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus retornos.
Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta em controle. Para dar suporte
a esta presunção e quando a Companhia tiver menos da maioria dos direitos de voto de uma investida,
a Companhia considera todos aos fatos e circunstâncias pertinentes ao avaliar se tem poder em relação
a uma investida, inclusive:
x O acordo contratual entre o investidor e outros titulares de direito de voto;
x Direitos decorrentes de outros acordos contratuais; e
x Os direitos de voto e os potenciais direitos de voto da Companhia (investidor).
A Companhia avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem
que há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle anteriormente mencionados.
Ativo, passivo e resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídos
nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver controle até
a data em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada.
O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos acionistas
controladores e aos não controladores da Companhia, mesmo se isso resultar em prejuízo aos
acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações financeiras
das controladas para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis da Companhia. Todos
os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados
com transações entre membros da Companhia, são totalmente eliminados na consolidação.
A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é
contabilizada como transação patrimonial.
Se a Companhia perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos
correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor contábil
na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer participações de não
controladores na data em que o controle for perdido (incluindo quaisquer componentes de outros
resultados abrangentes atribuídos a elas). Qualquer diferença resultante como ganho ou perda é
contabilizada no resultado. Qualquer investimento retido é reconhecido pelo seu valor justo na data
em que o controle é perdido.
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.4 Base de consolidação--Continuação
As demonstrações financeiras consolidadas incluem a participação nas seguintes empresas:
Controlada
Indústria de Telecomunicación Eletronica Brasileña de México, S.A. de C.V.
Ascent Asia Limited
Ascend Trading & Consulation (Shenzhen) Company Limited
Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos Ltda.-ME.
Décio Indústria Metalúrgica Ltda.
Seventh Ltda.

direta
direta
indireta
direta
direta
direta

Participação (%)
31/12/2019 31/12/2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
-

Apresentamos a seguir, um resumo das principais atividades das empresas controladas da Companhia:

Indústria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México, S.A. de C.V.
Controlada localizada no México (Cidade do México), cuja operação era dedicada ao
desenvolvimento comercial dos de produtos Intelbras no México, através dos canais de varejo e
distribuição. Esta controlada contava com equipe de vendas, de suporte a cliente (pré-venda, pós
vendas e treinamentos) e um área administrativa que dava suporte a toda a operação. Também operava
como apoio aos distribuidores da América Central. Em dezembro de 2017 a Diretoria decidiu pelo
encerramento das operações da empresa, os saldos divulgados nas demonstrações financeiras são os
residuais das atividades, e serão baixados quando do encerramento total junto aos órgãos
competentes.

Ascent Asia Limited
Controlada localizada na China (Wanchai, Hong Kong), que realiza atividades de consultoria
comercial, gestão empresarial e de informações econômicas, focada na prospecção de novos
negócios. A Ascent Asia Limited também é a empresa controladora da Ascend Trading &

Consulation (Shenzhen) Company Limited, sediada em Shenzhen, na China continental.
Ascend Trading & Consulation (Shenzhen) Company Limited
Controlada da Ascent Asia Limited, localizada na China (Shenzhen City), que realiza serviços de
consultoria de comércio e logística, com o objetivo de fornecer suporte à Companhia nas atividades
de desenvolvimento de fornecedores para seus insumos, bem como apoio nas atividades aduaneiras
relacionadas às operações de importação realizadas pela Companhia.
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2.4 Base de consolidação--Continuação

Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA-ME.
Controlada localizada no Rio Grande do Sul (Porto Alegre), e que teve 100% de seu capital adquiro
pela Companhia em setembro de 2018, pelo montante de R$1.550. A empresa adquirida atua no
segmento de tecnologia, sendo especializada no desenvolvimento de sistemas para condomínios e
empresas de segurança.

Décio Indústria Metalurgica Ltda
No mês de setembro de 2019 a Companhia realizou a aquisição de 100% da empresa Décio Indústria
Metalúrgica Ltda. A empresa está localizada no município de São José – SC, e atua no segmento de
metalurgia fina voltado para a fabricação de estruturas para servidores.

Seventh Ltda
Em julho de 2019 a Companhia adquiriu 100% do capital social da Seventh LTDA. Localizada em
Florianópolis – SC, a empresa atua em fabricação de periféricos para equipamentos de informática,
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador além de suporte técnico, manutenção
e outros serviços em tecnologia da informação voltados para segurança patrimonial.
A Companhia não possuí investimentos em Coligadas ou Joint Venture.
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão sendo reapresentadas, em conexão
com o pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para
apresentar a demonstração do valor adicionado, resultado por ação e aprimoramentos de certas
divulgações em notas explicativas.
A Administração identificou ajustes e reclassificações que afetam o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2019, bem como as demonstrações do resultado, resultado abrangente, mutações do
patrimônio líquido e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data. Consequentemente, a
Companhia está reapresentando as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
compreendendo esse exercício de acordo com o previsto no CPC 23 (IAS 08) – Políticas Contábeis,
Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros. Os quadros a seguir demonstram os ajustes
e reclassificações decorrentes de mudança de prática contábil e correção de erro:

Item

Originalmente
apresentados

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentados
apresentados
reclassificações

Valores
reapresentados

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos

4
1;2;4
1;2;7
4
4

Total do ativo circulante
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total
do
circulante
Total do ativo

ativo

8
10
1;2;5;7,
8

4;7
7
4

402.205
1.141
459.445
404.482
16.033
9.514

(577)
(95.815)
30.294
577
(2.605)

401.628
1.141
363.630
434.776
16.610
6.909

398.885
1.141
456.736
403.617
15.936
9.044

(577)
(95.815)
30.294
577
(2.605)

398.308
1.141
360.921
433.911
16.513
6.439

1.292.820

(68.126)

1.224.694

1.285.359

(68.126)

1.217.233

4.563
6.482
10.645

(4.157)
864

4.563
2.325
11.509

4.563
6.482
10.645

(4.157)
864

4.563
2.325
11.509

27.228
4.239
1.819
229.884
86.469

7.085
204
1.506

7.085
27.228
4.239
1.819
230.088
87.975

27.228
2.014
4.022
86.944
218.764
14.686

7.085
(31.656)
33.366

7.085
27.228
2.014
4.022
55.288
218.764
48.052

371.329

5.502

376.831

375.348

5.502

380.850

1.664.149

(62.624)

1.601.525

1.660.707

(62.624)

1.598.083

não
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019
Consolidado
Controladora
Item

Originalmente
apresentados

Ajustes e
reclassificações

Valores
reapresentados

Originalmente
apresentados

Ajustes e
reclassificações

Valores
reapresentados

Passivo
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações
a pagar
Tributos a recolher
Provisão para garantias
Provisão para riscos tributários,
trabalhistas e cíveis
Outras contas a pagar

2; 4

480.292
41.293

(13.933)
-

466.359
41.293

480.564
40.448

(13.933)
-

466.631
40.448

1
4

54.079
19.977
-

(11.666)
12.719

54.079
8.311
12.719

52.504
19.333
-

(11.666)
12.719

52.504
7.667
12.719

4
4

3.614
46.994

(3.188)
(6.621)

426
40.373

3.614
46.998

(3.188)
(6.621)

426
40.377

646.249

(22.689)

623.560

643.461

(22.689)

620.772

225.416
9.324
3.778
12.719

1.873
(3.778)
(12.719)

225.416
11.197
-

223.725
9.324
3.778
12.719

1.873
(3.778)
(12.719)

223.725
11.197
-

8.860

(2.309)

6.551

8.760

(2.309)

6.451

8.492

1.450

9.942

1.137
8.492

1.450

1.137
9.942

268.589

(15.483)

253.106

267.935

(15.483)

252.452

350.000

-

350.000

350.000

-

350.000

374.002
25.887
(578)

(24.484)
32

349.518
25.887
(546)

374.002
25.887
(578)

(24.484)
32

349.518
25.887
(546)

749.311

(24.452)

724.859

749.311

(24.452)

724.859

1.664.149

(62.624)

1.601.525

1.660.707

(62.624)

1.598.083

Total do passivo circulante
Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Tributos diferidos
Provisão para garantias
Provisão para riscos tributários,
trabalhistas e cíveis
Investimentos com passivo a
descoberto
Outras contas a pagar

4
5
4
4;10

4

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes acumulados de conversão
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio
líquido

1;
2;7;8
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Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2019
Consolidado
Controladora
Item

Originalmente
apresentados

Ajustes e
reclassificações

Valores
reapresentados

Originalmente
apresentados

Ajustes e
Valores
reclassificações reapresentados

Receita operacional líquida

1; 2; 3;4

1.805.539

(107.583)

1.697.956

1.796.586

(110.313)

1.686.273

Custos dos produtos vendidos e dos
serviços prestados

1; 2;4;7

(1.125.409)

20.599

(1.104.810)

(1.134.268)

23.455

(1.110.813)

680.130

(86.984)

593.146

662.318

(86.858)

575.460

3
4
4
7

(309.019)
(72.543)
(35.235)
-

72.580
(35.235)
35.235
-

(236.439)
(107.778)
-

(307.681)
(53.914)
(35.235)
(839)

72.580
(35.235)
35.235
(126)

(235.101)
(89.149)
(965)

8

(60.843)

(4.157)

(65.000)

(63.210)

(4.157)

(67.367)

(477.640)

68.423

(409.217)

(460.879)

68.297

(392.582)

202.490

(18.561)

183.929

201.439

(18.561)

182.878

32.807
(22.541)
(14.700)

23.427
(12.454)
-

56.234
(34.995)
(14.700)

31.645
(21.127)
(14.700)

23.427
(12.454)
-

55.072
(33.581)
(14.700)

198.056

(7.588)

190.468

197.257

(7.588)

189.669

(2.961)

-

(2.961)

(2.162)

-

(2.162)

(692)

2.578

1.886

(692)

2.578

1.886

194.403

(5.010)

189.393

194.403

(5.010)

189.393

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Administrativas e gerais
Participação dos empregados
Equivalência patrimonial
Outras
receitas
(despesas)
operacionais, líquidas

Lucro operacional antes
resultado financeiro

do

Receitas financeira
Despesas financeira
Variação cambial líquida

2
2

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição
social - corrente
Imposto de renda e contribuição
social - diferido
Resultado líquido do exercício

Item
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas
atividades
de
investimentos
Caixa líquido aplicado nas
atividades
de
financiamentos
Aumento líquido em caixa
e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de
caixa no início do
exercício
Caixa e equivalentes de
caixa no final do
exercício

1;2;7;8

Originalmente
apresentados

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2019
Consolidado
Controladora
Originalment
e
Ajustes e
Valores
Ajustes e
apresentados
reclassificações
reapresentados
reclassificações

Valores
reapresentados

6

165.225

32.881

198.106

174.050

26.960

201.010

6

(115.557)

22.929

(92.628)

(123.377)

26.316

(97.061)

6

(34.081)

(55.571)

(89.652)

(36.372)

(53.037)

(89.409)

6

15.587

239

15.826

14.301

239

14.540

6

386.618

(816)

385.802

384.584

(816)

383.768

6

402.205

(577)

401.628

398.885

(577)

398.308
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Originalmente
apresentado

Item

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

Valores
reapresentado

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos

4
1;2;4
1; 2;4

Total do ativo circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

4
1; 2
4
4
4

Total do ativo não circulante
Total do ativo

Item

386.618
356.493
318.203
36.315
4.710

(816)
(88.020)
25.818
(25.520)
-

385.802
268.473
344.021
10.795
4.710

384.584
356.262
318.201
36.313
4.480

(816)
(88.020)
25.818
(12.105)
-

383.768
268.242
344.019
10.793
4.480

1.102.339

(88.538)

1.013.801

1.099.840

(88.538)

1.011.302

4.937
12.957
3.167
931
1.220
2.316
163.288
50.483

804
9.970
26.336
-

4.937
13.761
13.137
27.267
1.220
2.316
163.288
50.483

4.937
12.957
3.167
931
60
1.220
38.099
163.202
15.725

804
9.970
26.336
(33.366)
33.366

4.937
13.761
13.137
27.267
60
1.220
4.733
163.202
49.091

239.299

37.110

276.409

240.298

37.110

277.408

1.341.638

(51.428)

1.290.210

1.340.138

(51.428)

1.288.710

Originalmente
apresentado

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

Valores
reapresentado

Passivo
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Provisão para garantias
Outras contas a pagar

2;4

368.151
55.102
47.670
19.814

(11.554)
(13.057)

356.597
55.102
47.670
6.757

368.148
55.102
47.626
19.800

(11.554)
(13.057)

356.594
55.102
47.626
6.743

1.820
30.397

(1.375)
10.409
(6.805)

445
10.409
23.592

1.820
28.979

(1.375)
10.388
(6.805)

445
10.388
22.174

522.954

(22.382)

500.572

521.475

(22.403)

499.072

4
4

146.027
9.779
10.409

1.813
(10.409)

146.027
11.592
-

146.027
9.779
10.388

1.813
(10.388)

146.027
11.592
-

4
4

6.145
1.275

(2.138)
1.129

4.007
2.404

6.145
1.275

(2.138)
1.129

4.007
2.404

Total do passivo não circulante

173.635

(9.605)

164.030

173.614

(9.584)

164.030

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Ajustes acumulados de conversão

350.000
(36.793)
306.284
26.161
(603)

(329)
(19.144)
32

350.000
(36.793)
305.955
26.161
(19.144)
(571)

350.000
(36.793)
306.284
26.161
(603)

(329)
(19.144)
32

350.000
(36.793)
305.955
26.161
(19.144)
(571)

645.049

(19.441)

625.608

645.049

(19.441)

625.608

1.341.638

(51.428)

1.290.210

1.340.138

(51.428)

1.288.710

1
4
4
4

Total do passivo circulante
Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Provisão para garantias
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Outras contas a pagar

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

1; 2
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Originalmente
apresentado

Item
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos e dos serviços
prestados

Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2018
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

Valores
reapresentado

1; 2; 3; 4

1.548.274

(108.082)

1.440.192

1.548.173

(108.082)

1.440.091

1;
2;4;7

(943.201)

29.410

(913.791)

(943.175)

29.410

(913.765)

605.073

(78.672)

526.401

604.998

(78.672)

526.326

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Administrativas e gerais
Participação dos empregados
Equivalência patrimonial

3
4
4

(270.030)
(48.772)
(26.327)
-

62.423
(26.327)
26.327
-

(207.607)
(75.099)
-

(269.898)
(48.649)
(26.327)
4.474

62.423
(26.327)
26.327
-

(207.475)
(74.976)
4.474

Outras despesas operacionais, líquidas

9

(42.279)

(13.415)

(55.694)

(46.934)

(13.415)

(60.349)

(387.408)

49.008

(338.400)

(387.334)

49.008

(338.326)

217.665

(29.664)

188.001

217.664

(29.664)

188.000

27.911
(31.146)
(34.856)

20.472
(12.454)
-

48.383
(43.600)
(34.856)

27.908
(31.144)
(34.856)

20.472
(12.454)
-

48.380
(43.598)
(34.856)

179.574

(21.646)

157.928

179.572

(21.646)

157.926

(2.592)

4

(2.588)

(2.589)

3

(2.586)

(197)

7.353

7.156

(198)

7.354

7.156

176.785

(14.289)

162.496

176.785

(14.289)

162.496

Lucro operacional antes do resultado
financeiro
Receitas financeira
Despesas financeira
Variação cambial líquida

2
2

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido
Resultado líquido do exercício

4
1; 2

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2018
Consolidado
Controladora
Item
Caixa líquido gerado das
atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimentos
Caixa líquido aplicado nas
atividades de financiamentos
Aumento (redução) líquido em
caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no
final do exercício

Originalmente
apresentado

Ajustes e
reclassificações

Valores
reapresentado

Originalmente
apresentado

Ajustes e
reclassificações

Valores
reapresentado

4; 6

148.278

80.095

228.373

148.293

80.803

229.096

4;6

(34.518)

(3.555)

(38.073)

(34.548)

(3.544)

(38.092)

6

(47.926)

(77.306)

(125.232)

(47.925)

(77.304)

(125.229)

6

65.834

(766)

65.068

65.820

(45)

65.775

6

320.784

(50)

320.734

318.764

(771)

317.993

6

386.618

(816)

385.802

384.584

(816)

383.768
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

Originalmente
apresentado

Item

Balanços patrimoniais em 1 de janeiro de 2018
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

Valores
reapresentado

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos

5;4
1;2;4
1; 2
4
4

Total do ativo circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

4
1; 2;5
4
4
4

Total do ativo não circulante
Total do ativo

Item

320.784
366.170
292.293
20.018
4.345

(50)
(68.508)
16.749
12.150
118

320.734
297.662
309.042
7.868
4.463

318.764
364.321
291.944
20.018
4.330

(771)
(68.160)
16.749
12.150
-

317.993
296.161
308.693
7.868
4.330

1.003.610

(63.841)

939.769

999.377

(64.332)

935.045

479
13.072
3.372
669
1.218
1.068
151.188
48.277

741
2.609
26.336
(1)
39
-

479
13.813
5.981
27.005
1.217
1.068
151.227
48.277

6.286
12.941
3.372
669
1.218
34.434
151.188
14.911

741
2.609
26.336
(33.366)
33.366

6.286
13.682
5.981
27.005
1.218
1.068
151.188
48.277

219.343

29.724

249.067

225.019

29.686

254.705

1.222.953

(34.117)

1.188.836

1.224.396

(34.646)

1.189.750

Originalmente
apresentado

Balanços patrimoniais em 1 de janeiro de 2018
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

Valores
reapresentado

Passivo
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para garantias
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Juros sobre capital próprio/dividendos
Outras contas a pagar

2;4

377.229
37.230
49.833
21.355
13.874

(12.048)
(10.102)
-

365.181
37.230
49.833
11.253
13.874

376.817
37.230
49.795
21.022
13.867

(12.048)
(10.102)
-

364.769
37.230
49.795
10.920
13.867

4.622
29.537

467
(8.021)

467
4.622
21.516

4.622
28.186

467
(8.643)

467
4.622
19.543

533.680

(29.704)

503.976

531.539

(30.326)

501.213

146.359
1.009
10.369

(1.009)
1.750

146.359
12.119

146.359
1.009
10.369

(1.009)
1.750

146.359
12.119

4.875
995

(2.648)
2.648

2.227
3.643

4.875
3.584
995

(2.648)
93
2.648

2.227
3.677
3.643

Total do passivo não circulante

163.607

741

164.348

167.191

834

168.025

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes acumulados de conversão

350.000
(36.793)
186.485
26.675
(701)

(5.186)
32

350.000
(36.793)
181.299
26.675
(669)

350.000
(36.793)
186.485
26.675
(701)

(5.186)
32

350.000
(36.793)
181.299
26.675
(669)

525.666

(5.154)

520.512

525.666

(5.154)

520.512

1.222.953

(34.117)

1.188.836

1.224.396

(34.646)

1.189.750

1
4
4

Total do passivo circulante
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Investimentos com passivo a descoberto
Outras contas a pagar

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

4
4
4
4

1;2
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
Comentários sobre os ajustes e reclassificações procedidos:
[1] Reconhecimento de receita em observância ao CPC 47 (IFRS 15) – Reconhecimento de receita
de contrato com clientes, certas receitas contratuais anteriormente reconhecidas no exercício de
2019 foram estornadas para serem reconhecidas quando (ou à medida que) a Companhia
satisfizer às obrigações de performance ao transferir o bem ou o serviço (ou seja, um ativo)
prometido ao cliente. O ativo é considerado transferido quando (ou à medida que) o cliente
obtiver o controle desse ativo.
[2] AVP - Ajuste a valor presente: Em observância ao CPC 12 – Ajuste a valor presente, a
Companhia procedeu ao cálculo do AVP – Ajustes a Valor Presente na mensuração de ativos e
passivos, decorrentes de operações de longo prazo e operações relevantes de curto prazo,
utilizando taxa que entende ser mais adequada para o seu negócio. Como resultado foram
efetuadas reclassificações entre as rubricas de “Receita operacional líquida” e “Receitas
financeira”, e entre “Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados” e “Despesas
financeira”. Os saldos do AVP em 31 de dezembro também foram atualizados.
[3] Verbas comerciais: A Companhia possuí política de benefícios para cliente, que é concedida
juntamente ou de forma vinculada a uma operação de venda. Estes benefícios podem ser
disponibilizados aos clientes através de desconto financeiro ou pagamentos diretos. Os
montantes devidos aos clientes em decorrência da respectiva política são sistematicamente
provisionados no resultado com base em indicadores de desempenho de cada cliente. Os valores
vinham sendo registrados como despesas comerciais. A Companhia reclassificou tais valores
para o grupo de vendas líquidas, visando atender plenamente as normas contábeis, notadamente
ao CPC 47 (IFRS 15) – reconhecimento de receitas de contratos com clientes.
[4] Reclassificação entre linhas, no qual destacamos: i) reclassificação do ágio proveniente da
aquisição das empresas incorporadas Maxcom, Engesul e Automatiza, da rubrica
“Investimentos” para “Intangível”; ii) reclassificação das despesas com participação dos
empregados no resultado, da rubrica “Participação dos empregados” para “Administrativas e
gerais”; iii) reclassificação da rubrica “Provisão” para “Garantias” do passivo não circulante para
o passivo circulante; iv) reclassificação de adiantamentos registrados na rubrica de “Outros
créditos” para “Fornecedores”; v) reclassificação da rubrica “Provisão para riscos tributários,
trabalhistas e cíveis” do passivo circulante para o passivo não circulante; vi) reclassificação de
verbas comerciais da rubrica de “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” para “Contas a receber
de clientes”; vii) reclassificações das eliminações entre partes relacionadas entre as rubricas de
“Receita operacional líquida” e “Custos dos produtos vendidos” no consolidado; viii)
reclassificação de impostos de renda retido na fonte da rubrica “Caixa e equivalentes de caixa”
para “Tributos a recuperar”; e ix) reclassificação do crédito de exclusão do ICMS da base de
cálculo do Pis e Cofins da rubrica “Tributos a recuperar” do ativo circulante para o ativo não
circulante.
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
[5] Reclassificação de saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos do passivo para o
ativo, uma vez que com os ajustes realizados o saldo tornou-se devedor.
[6] Reclassificação na demonstração do fluxo de caixa da parcela a prazo por aquisição de negócio
e da parcela de compra de imobilizado, consideradas originalmente no grupo de atividade de
operacional para atividade de investimentos; reclassificação das transações de pagamento de
fornecedores com recursos de empréstimos e financiamentos (Finimp), consideradas
originalmente no grupo de atividade de financiamento para atividade operacional; e
reclassificação de impostos de renda retidos na fonte de equivalentes de caixa para impostos a
recuperar no grupo de atividade operacional; impacto dos ajustes dos itens “1”, “2”, “7” e “8”.
[7] Ajustes complementares de alocação de preço de compra da empresa Seventh.
[8] Provisão para perdas de contas a receber para cliente que ingressou em recuperação judicial em
2020, em conformidade com a avaliação de perda esperada no que tange os elementos de futuro.
[9] Em 2018 a Companhia reconheceu créditos de PIS e COFINS por conta da exclusão da base de
cálculo do ICMS, sendo parte relativa a competência de 2017. A parcela relativa a 2017, no valor
de R$13.415, havia sido registrada em outras receitas operacionais. Em função da reapresentação
das demonstrações financeiras, o valor de R$13.415 foi estornado das outras receitas
operacionais de 2018 e apresentado como receitas líquidas de vendas no exercício de 2017.
[10] Atualização da rubrica “Depósitos judiciais” e a correspondente rubrica “Provisão para riscos
tributários, trabalhistas e cíveis”.
Exceto pela alteração do lucro líquido do exercício, as demonstrações do resultado abrangente do
exercício de 31 de dezembro de 2019 originalmente apresentadas não sofreram alterações em função
dos ajustes realizados. As demonstrações das mutações do patrimônio líquido foram alteradas pelo
lucro líquido do exercício e constituições/reversões de reservas de lucros.
A Companhia efetuou revisão de suas principais premissas na preparação das demonstrações
financeiras que estão sendo reapresentadas, para avaliar necessidade de ajustes por eventos
subsequentes como o requerido pelo CPC 24 (IAS 10) – Eventos subsequentes. Foram analisados,
dentre outros: (i) a revisão das premissas do teste anual de impairment, cuja analise não demonstrou
necessidade de reconhecimento de ajuste nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
dos exercícios de 2019 e 2018; (ii) análise de eventuais perdas de crédito esperadas do contas a
receber, cuja análise demonstrou necessidade de reconhecimento de ajuste complementares (item 8
acima); e (iii) a expectativa de realização do imposto de renda diferido, que permanece a mesma que
a originalmente divulgado nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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3. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis, descritas em detalhes abaixo, têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os
períodos apresentados nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
3.1 Combinação de negócios
Combinações de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de uma
aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com base no valor
justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores na adquirida. Para
cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de não controladores na
adquirida pelo valor justo ou com base na sua participação nos ativos líquidos identificados na
adquirida. Custos diretamente atribuíveis à aquisição devem ser contabilizados como despesa quando
incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o
objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias
econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição, o que inclui a segregação, por parte da
adquirida, de derivativos embutidos existentes em contratos hospedeiros na adquirida.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida a valor justo
na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação contingente
considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser reconhecidas de acordo com o CPC 38
na demonstração do resultado.
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em relação
aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos assumidos).
Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a diferença deverá
ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas
acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio adquirido em uma
combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada uma das unidades geradoras
de caixa da Companhia que se espera sejam beneficiadas pelas sinergias da combinação,
independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida serem atribuídos a essas unidades.
Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa unidade for
alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurar-se o
ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas circunstâncias é apurado com base nos valores
proporcionais da parcela alienada em relação à unidade geradora de caixa mantida.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.2 Moeda estrangeira
(i) Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não são realizadas na moeda
funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos
monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio
da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos
e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos e passivos não
monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas
de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este é
utilizado. Os ganhos e as perdas decorrentes de variações de investimentos no exterior são
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido na conta de ajustes acumulados de conversão.
(ii) Operações no exterior
Os ativos e passivos de operações no exterior são convertidos para Real (moeda funcional) às
taxas de câmbio apuradas na data de apresentação. As receitas e despesas de operações no
exterior são convertidas em Real às taxas médias de câmbio.
3.3 Instrumentos financeiros
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a
um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade.
A Companhia não tem instrumentos derivativos nas datas das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas e não adota a contabilidade de hedge.
(i)

Ativos financeiros
Reconhecimento inicial
Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento, sendo classificados como (i)
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, (ii) ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (“VJORA”) e (iii) ao valor justo por meio do resultado (“VJR”).
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a
gestão desses ativos. Ou seja, como a Companhia gerencia seus ativos financeiros para gerar
fluxos de caixa. Desta forma, o modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão
da cobrança de fluxos contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos.

30
385

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.3 Instrumentos financeiros--Continuação
(i)

Ativos financeiros--Continuação
Reconhecimento inicial--Continuação
Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por
meio de outros resultados abrangentes, quando gera fluxos de caixa que sejam exclusivamente
pagamentos de principal e juros sobre o saldo de principal em aberto. Essa avaliação é executada
por instrumento financeiro. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam
exclusivamente pagamentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo
por meio do resultado, independentemente do modelo de negócio adotado.
Um ativo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não
mensurado ao valor justo através do resultado, dos custos de transação que são diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Para contas a receberde clientes sem um componente
significativo de financiamento, a mensuração inicial é ao preço da operação.
Reconhecimento subsequente
Para fins de mensuração subsequente os ativos financeiros estão classificados na categoria
descrita a seguir:
x Custo amortizado: Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente
mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor
recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado,
modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Os ativos financeiros da Companhia
nessa categoria incluem, principalmente, caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores
mobiliários e contas a receber de clientes.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.3 Instrumentos financeiros--Continuação
(i)

Ativos financeiros--Continuação
Desreconhecimento
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação
que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo
ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os
valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente.

(ii)

Passivos financeiros
Reconhecimento inicial
A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos inicialmente na data em que são
originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de
negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como (i) passivos
financeiros ao valor justo por meio do resultado, (ii) passivos financeiros ao custo amortizado
ou (iii) como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo,
conforme apropriado.
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos,
no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.3 Instrumentos financeiros--Continuação
(ii) Passivos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente os passivos financeiros estão classificados na categoria
descrita a seguir:
x

Passivos financeiros ao custo amortizado (empréstimos e financiamentos): após o
reconhecimento inicial empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva. Ganhos
e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo
processo de amortização da taxa efetiva de juros. O custo amortizado é calculado
levando em consideração qualquer deságio, ágio ou deságio na aquisição e taxas e custos
que são integrantes do método de taxa efetiva. Outros passivos financeiros da
Companhia nessa categoria incluem, principalmente, fornecedores e outras contas a
pagar com aquisição de empresas.

Desreconhecimento
Companhia desreconhece um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
liquidadas, retiradas ou pagas. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro
do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo
existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o
desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos
respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado
3.4 Caixa e equivalente de caixa
Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em
até 90 dias da data da aplicação, ou consideradas de liquidez imediata ou conversíveis em um
montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, e
são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços,
que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.5 Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos
estoques é baseado no custo médio de aquisição ou produção e inclui gastos incorridos na aquisição
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas
localizações e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração,
o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal.
O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos
custos estimados de conclusão e despesas de vendas.
3.6 Investimentos
O investimento em controlada é avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Variações
cambiais de investimento no exterior são reconhecidas na conta de ajustes acumulados de conversão
no patrimônio líquido.
Os resultados e a posição financeira de todas as entidades, cuja moeda funcional é diferente da moeda
de apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como segue:
(i)
(ii)

(iii)

Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de
fechamento da data do balanço.
As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de
câmbio médias (a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito
cumulativo das taxas vigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são
convertidas pela taxa das datas das operações).
Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado
no patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial".
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment)
acumuladas.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos
construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer
outros custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes
de operar de forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restauração
do local onde estes ativos estão localizados e custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos
líquidos dentro de outras receitas no resultado.

(ii)

Custos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros
associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos
recorrentes são registrados no resultado.

(iii)

Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor
substituto do custo. O valor residual dos bens baixados usualmente não é relevante e, por essa
razão, não é considerado na determinação do valor depreciável.

35
390

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

3.

Principais políticas contábeis--Continuação
3.7
(iv)

Imobilizado--Continuação
Depreciação--Continuação
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas
úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto
reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos
não são depreciados.
As vidas úteis estimadas para os bens do ativo imobilizado, para o exercício corrente e
comparativo são os seguintes:
Vidas úteis
Edificações
Máquinas, equipamentos e instrumentos
Móveis e utensílios
Instalações e benfeitorias
Veículos
Computadores
Outros

50 anos
5 - 10 anos
10 anos
10 anos
5 anos
3 - 5 anos
1 - 5 anos

Outras adições são capitalizadas apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse
item do imobilizado. Qualquer outro tipo de dispêndio é reconhecido no resultado como despesa
quando incorrido.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento
de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas
contábeis.
(v)

Capitalização de juros
Custos de empréstimos diretamente relacionados com aquisição, construção ou produção de um
ativo que necessariamente requer um tempo significativo para ser concluído para fins de uso ou
venda são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais custos
de empréstimos são registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos de
empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos pela Entidade relativos ao
empréstimo. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram capitalizados juros no
montante de R$152 (R$21 em 2018).
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.8 Ativos intangíveis
(i)

Ágio
O ágio resultante da aquisição de controladas é apresentado nas demonstrações financeiras da
controladora como parte do investimento e juntamente com os ativos intangíveis nas
demonstrações financeiras consolidadas.
O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas,
se aplicável. O teste por perda de valor recuperável é feito anualmente, ou quando circunstâncias
indicarem perda por desvalorização do valor contábil.
O ágio é alocado a uma Unidade Geradora de Caixa (UGC) para fins de teste de impairment. A
alocação é feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras
de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou.

(ii) Programas de computador (softwares)
Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são reconhecidos como
despesas na medida em que são incorridos. Os gastos diretamente associados a softwares
identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, gerarão benefícios
econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos
intangíveis. Os gastos diretos incluem a remuneração dos funcionários da equipe de
desenvolvimento de softwares e a parte adequada das despesas gerais relacionadas. Os gastos
com o aperfeiçoamento ou a expansão do desempenho dos softwares para além das
especificações originais são acrescentados ao custo original do software.
(iii) Amortização
Exceto pelo ágio, a amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão
disponíveis para uso, as quais atualmente giram em torno de cinco anos.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.9 Redução ao valor recuperável - impairment
(i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data
de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que
um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda
teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma
maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento
ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido a Companhia
sobre condições de que a Companhia não consideraria em outras transações ou indicações de
que o devedor entrará em processo de falência, ou em recuperação judicial.
(ii) Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
A Companhia considera evidência de perda de valor para empréstimos e recebíveis. Todos os
empréstimos e recebíveis significativos são avaliados quanto a perda de valor específico. Os
recebíveis que não são individualmente importantes são avaliados coletivamente quanto a perda
de valor por agrupamento conjunto desses títulos com características de risco similares.
Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza tendências
históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda
incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração quanto as premissas se as
condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão
maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo
amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros
fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são
reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros
sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do desconto.
Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de
valor é revertida e registrada no resultado.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.9 Redução ao valor recuperável - impairment--Continuação
(iii) Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os estoques e impostos
de renda e contribuição social diferidos, são analisados a cada período de apresentação para
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor
recuperável do ativo é estimado. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil
líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o
valor contábil líquido ao valor recuperável. Os estoques são avaliados mensalmente e provisão
para perda com obsolescência é registrada, conforme descrito na nota explicativa 4.5.
No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor recuperável é estimado
todo ano. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é
definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao
seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio
ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. Detalhes sobre
as premissas adotadas estão descritas na nota explicativa 12.
Exceto pela provisão para perdas com estoques (nota explicativa 8), a Administração não
identificou qualquer indicação que evidenciasse perda de valor recuperável dos ativos não
financeiros.
3.10 Contas a receber
Contas a receber de clientes são quantias devidas por clientes por mercadorias vendidas ou serviços
prestados no curso normal dos negócios. As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas
pelo valor da contraprestação que é incondicional, a menos que contenham componentes financeiros
significativos, quando são reconhecidas pelo valor justo. A Companhia é detentora de valores a
receber, com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais, mensurando-os, subsequentemente,
pelo custo amortizado.
A Companhia aplica a abordagem simplificada do CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos Financeiros para
mensurar as perdas de crédito esperadas. As provisões para redução ao valor recuperável de contas a
receber de clientes são mensuradas a partir da aplicação da média histórica de perdas realizadas e
previstas para o exercício sobre o contas a receber em aberto no encerramento do exercício.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.11 Benefícios a empregados
A Companhia concede benefícios a seus empregados, tais como vale-refeição, assistência médica,
vale-transporte e remuneração variável. A Companhia não possui benefícios classificados como
benefício definido nos exercícios demonstrados nesta demonstração financeira.
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada
e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou
participação nos lucros de curto prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva de
pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser
estimada de maneira confiável.
A Companhia reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados com base em
política aprovada pela Administração e divulgada aos funcionários. A Companhia reconhece uma
provisão quando está contratualmente obrigado ou quando há uma prática passada que criou uma
obrigação não formalizada (obrigação construtiva).
3.12 Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação
legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Se o efeito temporal do montante for significativo,
provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes
de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos
específicos para o passivo. As provisões relevantes estão mencionadas na nota explicativa 4.
3.13 Receita operacional
As receitas da Companhia são geradas exclusivamente pela venda de produtos de segurança,
comunicação e energia, como descrito na nota explicativa 1.
As receitas são reconhecidas pelo seu valor justo quando, quando atingidas as seguintes condições; i)
o controle sobre os produtos é transferido para o comprador; ii) Companhia deixa de ter controle ou
responsabilidade pelos produtos vendidos; iii) os benefícios econômicos gerados para a Companhia
são prováveis.
A receita é mensurada com base na contraprestação que a Companhia espera receber em um contrato
com o cliente. A receita de vendas é apresentada líquida de deduções, incluídos os impostos
calculados sobre as vendas.
O valor da receita reconhecida é contabilizado líquido das devoluções e cancelamentos esperados.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.13 Receita operacional--Continuação
Há componente de financiamento significativo nos contratos considerando o período existente entre
o recebimento do pagamento e a transferência do controle deste equipamento, bem como as taxas de
juros de mercado. Desta forma, o preço de transação para estes contratos é descontado, utilizando a
taxa de juros implícita no contrato (vide nota explicativa 7).
A Companhia mantém programas de desconto e incentivo a vendas, pelos quais oferece abatimentos
por volume de vendas contratadas pelos clientes. Os descontos podem ser por categoria de cliente ou
quando a quantidade de produtos adquiridos durante o período excede a um limite especificado em
contrato. Os abatimentos são compensados com valores a pagar pelo cliente ou com pagamentos
financeiros. A Companhia aplica ou método do valor esperado para estimar a contraprestação variável
em um contrato. Em seguida, a Companhia aplica os requisitos sobre estimativas de contraprestação
variável para se ajustar os valores de venda.
3.14 Incentivos fiscais
As subvenções governamentais são reconhecidas quando há razoável segurança de que foram
cumpridas as condições estabelecidas pelos governos concedentes e são apuradas e regidas de acordo
com os contratos, termos de acordo e legislações aplicáveis a cada benefício. Os efeitos no resultado
são registrados na contabilidade pelo regime de competência, onde os ganhos são contabilizados no
grupo das deduções de vendas e os valores que foram financiados são registrados no passivo
circulante e não circulante e atualizados conforme os respectivos contratos.
3.15 Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, ajuste a valor presente
e outras receitas diversas. Essas receitas de juros são reconhecidas no resultado.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, encargos financeiros sobre
tributos, ajuste a valor presente. Essas despesas de juros são reconhecidas no resultado.
A Companhia também possui despesa com variação cambial, ao qual é contabilizada, também,
diretamente no resultado. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de
juros efetivos.
3.16 Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240
(base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social,
limitada a 30% do lucro real.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.16 Imposto de renda e contribuição social--Continuação
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do
exercício, a taxas de tributos decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e
qualquer ajuste dos tributos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis
de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação.
O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas até a data de
apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar
passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros
sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda
e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em
que sua realização não seja mais provável.
3.17 Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado
relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu valor
presente. O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais
e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma,
os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados
com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência de exercícios.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.18 Classificação circulante e não circulante
A Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua classificação como
circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:
(i)

Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal
do ciclo operacional da entidade;
(ii) Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
(iii) Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço; e
(iv) É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 03 (IAS
7) - Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para liquidação de
passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes.
Um passivo é classificado no circulante quando:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço; e
A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos
12 meses após a data do balanço.

A Companhia classifica todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos fiscais
diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante
3.19 Demonstração do valor adicionado
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pelas Empresas e sua distribuição
durante determinado exercício, e é apresentada conforme requerido pela legislação societária
brasileira. Tal demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis
que servem de base de preparação das demonstrações financeiras, registros complementares, e
segundo as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado (“DVA”).
3.20 Ação em tesouraria
Instrumentos patrimoniais próprios readquiridos (ações de tesouraria) foram reconhecidos ao custo e
deduzidos do patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda foi reconhecido na demonstração do
resultado na compra dos instrumentos patrimoniais (ações) próprios da Companhia. A diferença entre
o valor contábil e a contraprestação paga quando da recompra foi reconhecida em “reservas de
capital”.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.21 Distribuição de lucros
É assegurado aos acionistas, por meio do Capítulo VI do estatuto social da Companhia, dividendo
mínimo de 25% do lucro líquido de cada exercício ajustado conforme a Lei das Sociedades por Ações.
A Companhia reconhece um passivo para pagamento de dividendos quando esta distribuição tornase uma obrigação presente na data do balanço, referindo-se à parcela de dividendo mínimo obrigatório
não antecipado e/ou dividendos complementares, cuja aprovação para distribuição tenha sido
devidamente aprovados até a data base das demonstrações financeiras.
3.22 Novas normas contábeis
(i) CPC 06 – Operações de arrendamento mercantil (IFRS 16 - a partir de 1º de janeiro de 2019)
A nova norma exigi, a partir de 1º de janeiro de 2019, que os contratos de arrendamento mercantil
(leasing) sejam reconhecidos no balanço patrimonial como um direito (ativo) em contrapartida
à uma obrigação (passivo) tendo o reconhecimento dos juros relacionados, bem como a
respectiva depreciação do bem lançados ao resultado.
Como resultado desta revisão, e tomando em conjunto as demonstrações contábeis, na avaliação
da Companhia não foram identificados impactos relevantes ou materiais que afetem de forma
significativa às demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
(ii) ICPC 22 (IFRIC 23) - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
Entrou em vigência em 1º de janeiro de 2019. A interpretação trata da contabilização dos tributos
sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a
aplicação da CPC 32 (IAS 12) – Tributos sobre lucro e não se aplica a tributos fora do âmbito
do CPC 32 (IAS 12) nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas
associados a tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte:

• Se a entidade considera tratamentos tributários incertos separadamente;
• As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas
autoridades fiscais;
• Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais
não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e
• Como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias.
Conforme determina o item 6 do ICPC 22 (IFRIC 23), a Companhia considera cada tratamento
fiscal separadamente.
Para atendimento ao item 31, a Companhia reavalia cada reporte financeiro as mudanças em
fatos e circunstâncias, para verificar se determinada mudança afeta as avaliações sobre a
aceitabilidade dos tratamentos fiscais e/ou estimativa da entidade do efeito da incerteza.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.22 Novas normas contábeis--Continuação
A Companhia possui atualmente em discussão judicial os benefícios fiscais de ICMS e os
reflexos na apuração do IRPJ/CSLL, a análise dos últimos 5 anos impactam apenas o exercício
de 2019, principalmente em duas contas, sendo elas: Dividendos e Juros sobre capital próprio
(R$91.193), e o cancelamento das Ações em Tesouraria (R$36.793), que foram consumidos do
lucro gerado pelos incentivos fiscais de ICMS.
A Administração entende que é mais provável que a autoridade tributária aceite o tratamento
atualmente aplicado para os temas analisados em função da decisão favorável da Companhia no
âmbito judicial, não cabe assim reconhecimento de qualquer tributo corrente e/ou diferido
adicional na data-base ora analisada.

4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a administração faça julgamentos
e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos,
bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo,
a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes
de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste
significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a
seguir.
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4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
4.1 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade
geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos
de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais
para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado.
Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de
reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros
significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor
recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem
como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de
extrapolação. As principais premissas utilizadas para determinar o valor recuperável das diversas
unidades geradoras de caixa, incluindo análise de sensibilidade, são detalhadas na nota explicativa
12.
4.2 Garantias
A Companhia oferece garantias para seus produtos por defeitos de fabricação, em linha com as
exigências legais durante o prazo de 12 meses. Uma provisão para garantias é reconhecida quando os
produtos ou serviços são vendidos. A provisão é baseada em dados históricos de garantia e uma
ponderação de todas as probabilidades de desembolsos.
4.3 Impostos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e
época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto da legislação tributária bem como a
natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre
os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir
ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada.
A Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não identificou nenhum assunto que requeira a
constituição provisões para temas tributários e não há atualmente auditorias por parte das autoridades
fiscais em andamento. Diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos,
dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia.
Imposto diferido ativo é reconhecido para todos os prejuízos fiscais não utilizados na extensão em
que seja provável que haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos
prejuízos. Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor do imposto
diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis
futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuro.
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4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
4.4 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia reconhece provisão para causas cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem
como a avaliação dos advogados externos.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
4.5 Provisão para obsolescência de estoques
A Companhia efetua a análise de realização dos estoques, com base na expectativa de utilização ou
venda dos estoques, histórico de perdas, como também na avalição entre o valor contábil e o valor
líquido de realização.
4.6 Provisão para descontos e verbas comerciais
A Companhia realiza pagamentos a seus clientes com a finalidade de realizar o desenvolvimento de
mercado, tais como propaganda e marketing, conforme critérios pré-estabelecidos. Os gastos
relacionados a programas relacionados a propaganda e marketing são reconhecidos como despesa de
vendas. Ao final de cada exercício provisão é estimada e registrada com base nas metas já atendidas,
mas ainda não realizadas e uma provisão é constituída para tais valores no passivo, tendo como
contrapartida despesas de vendas. As estimativas de provisão levam em conta estimativas de vendas,
de atendimento aos critérios estabelecidos, bem como dados históricos.
A Companhia também mantém programas pelos quais oferece aos seus clientes descontos mediante
o atingimento de determinadas metas comerciais pré-definidas. Os descontos são apresentados como
deduções das vendas, quando associados ao preço da transação, como mencionado na nota explicativa
3.13. A Companhia adota estimativas com base em critérios dos contratos e dados históricos para
estimar o valor de ajuste das suas receitas.
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4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
4.7 Provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber e ativos de contrato
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para contas a
receber e ativos de contrato. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para
agrupamentos de clientes, conforme o canal de vendas, por estes apresentarem padrões de perda
semelhantes.
A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de perda histórica observadas pela Companhia.
A Companhia revisa a matriz de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a experiência
histórica de perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de deterioração de condições econômicas
previstas no próximo ano (por exemplo, o produto interno bruto), o que pode levar a um aumento na
inadimplência no setor manufatureiro, as taxas de perda históricas são ajustadas. Em todas as datas
de relatórios, as taxas de perda histórica observadas são atualizadas e as mudanças nas estimativas
prospectivas são analisadas.
A avaliação da correlação entre as taxas de perda histórica observadas, as condições econômicas
previstas e as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa. A quantidade de perdas
de crédito esperadas é sensível a mudanças nas circunstâncias e nas condições econômicas previstas.
A experiência histórica de perda de crédito da Companhia e a previsão das condições econômicas
também podem não representar o padrão real do cliente no futuro. As informações sobre as perdas de
crédito esperadas sobre as contas a receber e ativos de contrato da Companhia estão divulgadas na
nota explicativa 7.
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5. Caixa e equivalentes de caixa
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Numerário disponível
Conta corrente bancária
Aplicações financeiras

28
14.012
387.588
401.628

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

25
10.256
375.521
385.802

27
10.693
387.588
398.308

25
8.493
375.250
383.768

Os investimentos de curto prazo, classificados como equivalentes de caixa, referem-se a papéis lastreados
em Certificado de Depósito Interbancário (CDI), contratadas com Instituições consideradas pela
administração como de 1ª linha, cujos rendimentos estão atrelados à taxa DI com possibilidades de resgates
parciais ou totais sem restrições. Os valores estão registrados pelo custo de aquisição, acrescido dos
respectivos rendimentos, que foram em média de 91,6% a 101,8% do CDI, nos exercícios de 2018 e 2019.

Instituição financeira
Itau S/A
Bradesco S/A
Safra S/A
Santander S/A
CEF S/A
Banamex

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
154.992
149.294
9.505
63.606
10.191
387.588

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

113.914
106.437
9.822
106.546
38.531
271
375.521

154.992
149.294
9.505
63.606
10.191
387.588

113.914
106.437
9.822
106.546
38.531
375.250

6. Títulos e valores mobiliários
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

Aplicações financeiras – Escrow account

5.704

-

5.704

-

Circulante
Não circulante

1.141
4.563

-

1.141
4.563

-

Refere-se a conta garantia (escrow) com a finalidade de garantir as obrigações de indenização dos
vendedores da Seventh Ltda (Empresa adquirida), sendo que a gestão deste depósito é compartilhada e
necessita de autorização de ambas as partes para movimentação. A liberação deste valor em favor dos
vendedores ocorrerá em cinco parcelas anuais.
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7. Contas a receber de clientes
Composição do contas a receber de clientes:
31/12/2019
No país – terceiros
No exterior – partes
relacionadas
No exterior – terceiros

Consolidado
31/12/2018

01/01/2018

31/12/2019

Controladora
31/12/2018

01/01/2018

382.048

282.956

304.342

379.407

282.929

301.622

3.086
385.134

4.149
287.105

3.367
307.709

2.903
382.310

3.945
286.874

5.807
3.486
310.915

Provisão para perda
esperada para risco de
crédito
Ajuste a valor presente
– AVP

(12.449)

(7.438)

(4.900)

(12.334)

(7.438)

(3.800)

(6.730)
365.955

(6.257)
273.410

(4.668)
298.141

(6.730)
363.246

(6.257)
273.179

(4.668)
302.447

Circulante
Não circulante

363.630
2.325

268.473
4.937

297.662
479

360.921
2.325

268.242
4.937

296.161
6.286

As vendas a prazo foram trazidas ao valor presente na data das transações com base na taxa estimada pelo
prazo de recebimento. O ajuste a valor presente tem como contrapartida a conta de clientes e sua
recomposição é registrada como receita financeira no resultado financeiro. A taxa de desconto utilizada
envolve a análise da estrutura de capital e as incertezas do contexto macroeconômico e foi, na média, de
9,39% a.a. em 2019 (13,13% a.a. em 2018).
Contas a receber de clientes por idade de vencimento:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
A vencer até 360 dias
A vencer mais 360 dias
Vencidos até 30 dias
Vencidos até 90 dias
Vencidos até 180 dias
Vencidos até 360 dias
Vencidos a mais de 360 dias
Saldo em 31 de dezembro

352.957
8.315
10.171
4.215
1.757
2.992
4.727
385.134

50
405

259.227
6.700
10.652
2.335
1.738
1.218
5.235
287.105

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
350.393
8.297
10.134
4.200
1.743
2.979
4.564
382.310

259.013
6.696
10.645
2.334
1.737
1.217
5.232
286.874
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7. Contas a receber de clientes--Continuação
Movimentação da provisão para perda esperada para risco de crédito:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Saldo inicial
Constituição
Reversão
Saldo final

(7.438)
(10.009)
4.998
(12.449)

(4.900)
(4.106)
1.568
(7.438)

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
(7.438)
(9.894)
4.998
(12.334)

(3.800)
(4.106)
468
(7.438)

A Companhia utiliza uma abordagem simplificada, como permitido pelo CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos
financeiros, para constituir de forma prospectiva um complemento de provisão de perdas esperadas. Esta
estimativa é calculada tendo como base as perdas históricas sobre vendas, sendo aplicada sobre todas as
contas a receber, incluindo-se os saldos a vencer. A finalidade dessa análise é a de assegurar uma avaliação
mais criteriosa na determinação da provisão para perda esperada para risco de crédito sobre as contas a
receber da Companhia e de suas controladas.

8. Estoques
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matérias-primas e materiais auxiliares
Importações em andamento
Adiantamentos a fornecedores
Outros

165.406
33.608
106.237
114.131
16.022
10.183
445.587
(4.084)
(6.727)
434.776

Provisão para obsolescência
Ajuste a valor presente - AVP

123.345
19.742
114.098
81.487
8.721
6.924
354.317
(3.528)
(6.768)
344.021

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
165.170
33.608
105.339
114.131
15.991
10.183
444.422
(3.784)
(6.727)
433.911

123.343
19.742
114.098
81.487
8.722
6.923
354.315
(3.528)
(6.768)
344.019

Movimentação da provisão para obsolescência:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Saldo inicial
Constituição
Reversão
Saldo final

(3.528)
(4.423)
3.867
(4.084)

51
406

(3.729)
(4.735)
4.936
(3.528)

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
(3.528)
(4.423)
4.167
(3.784)

(2.400)
(4.735)
3.607
(3.528)
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9. Tributos a recuperar e a recolher
a) Tributos a recuperar
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Imposto sobre a circulação de mercadorias e
serviços – ICMS
Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL
Contribuição para o financiamento da Seguridade
Social – COFINS (a)
Programa de integração social – PIS (a)
Imposto de renda retido na fonte - IRRF
Impostos sobre produtos industrializados - IPI
Tributos no exterior

Circulante
Não circulante

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

1.664
2.755

1.396
1.127

1.651
2.728

1.396
1.127

21.639
4.714
8.260
4.778
28
43.838

21.638
4.714
5.225
3.920
42
38.062

21.638
4.714
8.204
4.778
28
43.741

21.638
4.714
5.225
3.920
40
38.060

16.610
27.228

10.795
27.267

16.513
27.228

10.793
27.267

(a) A Companhia questionava judicialmente a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
desde 2007. A Companhia não reconheceu contabilmente, bem como não se compensou, de nenhum
crédito relativo ao período em discussão judicial (2007 a 2017). Entretanto, baseada em decisão favorável
proferida pelo STF em sede repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 574.706, em 15 de março de
2017, em que foi confirmada a tese de que “o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS”, pacificando o assunto de forma favorável aos contribuintes, a Companhia procedeu com a
contabilização do montante apurado de R$26.336. Com relação a períodos anteriores a 2017, a Companhia
aguardou o trânsito em julgado da ação ingressada em 2007 para reconhecer os créditos. Em 8 de outubro
de 2020 transitou em julgado, no Tribunal Regional da 4ª região, o processo movido pela Companhia
assegurando-lhe a exclusão do ICMS (vide nota explicativa 31).
O valor encontra-se classificado no ativo não circulante, em virtude da expectativa de realização do saldo
ser após o exercício de 2020.
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9. Tributos a recuperar e a recolher--Continuação
b) Tributos a recolher
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

Parcelamento de tributos
ICMS a recolher
IPI a recolher
PIS a recolher
COFINS a recolher
CSLL a recolher
IRPJ a recolher
ICMS DIFAL
IRRF - Folha de pagamento a recolher
INSS a recolher
IRRF - Juros capital próprio
Outros

542
1.039
9.580
236
1.094
100
249
218
3.164
1.873
739
674
19.508

989
9.044
87
2.563
1.813
3.350
503
18.349

542
1.005
9.559
225
1.040
218
3.016
1.873
738
648
18.864

989
9.044
87
2.552
1.813
3.350
500
18.335

Circulante
Não circulante

8.311
11.197

6.757
11.592

7.667
11.197

6.743
11.592
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10. Investimentos
Em 31 de dezembro de 2019 os investimentos da Companhia são compostos por participações em outras
empresas, bem como outros investimentos, como segue:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
1.819
2.316
1.819
2.316

Investimentos em controladas
Mais valia na aquisição de empresas (*)
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (**)
Outros investimentos (***)

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
5.603
1.025
21.956
24.773
1.392
1.819
2.316
54.151
4.733

(*)
Refere-se a mais valia apurada nas aquidições da Seventh e Decio (notas “c”, “d” e “e” abaixo).
(**) A Companhia possui ágios registrados pelas compras da Prediotech, Decio e Seventh (vide nota explicativa 12).
(***) Os outros investimentos referem-se ao investimento pelo valor de cota no FUNDO SC - Fundo de Investimento em Empresas Emergentes
Inovadoras onde a companhia detém 10,07% e no Fundo de Investimento em Participação Sul Inovação, na qual detém 7,69%.

Investida

Participação
31/12/2019

Controle

Intelbras Mexico
Ascent
Prediotech
Seventh
Decio

Controlada
Controlada
Controlada
Controlada
Controlada

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

31/12/2018

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

883
960
(1.137)
1.638
3.259
5.603
6.740
(1.137)

Avaliados pelo método de equivalência patrimonial
Investimento com passivo a descoberto

815
237
(27)
1.025
1.025
-

A movimentação dos investimentos é demonstrada abaixo:
Investida

Equivalência
31/12/2018 patrimonial

Intelbras Mexico
Ascent
Prediotech
Seventh
Decio
Mais valia
Ágios
Outros invest.
Investimentos
Passivo a descoberto

815
237
(27)
1.392
2.316
4.733
4.733
-

766
(1.110)
(38)
812
(1.395)
(965)

Mais valia em
investimento*

Ganho/(perda)
de variação
cambial

23.351
23.351

Ágio

68
(43)
25

Aquisição
reconhecimento
inicial
Outros

23.381
23.381

1.676
2.447
4.123

Aquisição
reconhecimento
inicial

Outros

(497)
(497)

31/12/2019
883
960
(1.137)
1.638
3.259
21.956
24.773
1.819
54.151
55.288
(1.137)

* inclui impacto do imposto de renda e contribuição social

Investida
Intelbras Mexico
Ascent
Prediotech
Ágio
Outros investimentos
Investimentos
Passivo descoberto

01/01/2018
(3.584)
(93)
1.068
(2.609)
1.068
(3.677)

Ganho/(perda)
de variação
cambial

Equivalência
patrimonial
4.301
358
(185)
4.474

54
409

98
98

158
1.392
1.550

(28)
1.248
1.220

31/12/2018
815
237
(27)
1.392
2.316
4.733
4.733
-
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10. Investimentos--Continuação
As principais informações sobre as controladas, as quais possuem exercício social também encerrado em
31 de dezembro, estão apresentadas a seguir:

Controlada
Intelbras Mexico
Ascent
Prediotech
Seventh
Decio

a)

Ativo
circulante

Ativo não
circulante

Passivo
circulante

2019
Passivo não
circulante

1.449
424
2.695
4.074

883
48
61
466
4.156

537
308
1.523
2.481

1.314
2.490

Patrimônio
líquido

Receitas

883
960
(1.137)
1.638
3.259

Lucro
(prej.) líquido

8.194
871
7.762
4.355

766
(1.110)
(38)
812

Indústria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México, S.A. de C.V.
A Diretoria decidiu pelo encerramento das operações da empresa localizada na Cidade do México,
em dezembro de 2018. Essa controlada não tem mais operações, sendo o saldo divulgado nas
demonstrações financeiras referente a passivos a serem quitados quando da finalização dos processos
de encerramento da empresa perante os órgãos competentes.

b)

Ascent Asia Limited
Localizada na Ásia, a empresa realiza atividades de consultoria comercial, gestão empresarial e de
informações econômicas.

c)

Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA-ME.
Em setembro de 2018 a Companhia adquiriu 100% do capital social da Prediotech Consultoria e
Projetos Tecnológicos LTDA-ME, pelo montante de R$1.550. A empresa adquirida atua no segmento
de tecnologia, sendo especializada no desenvolvimento de sistemas para condomínios e empresas de
segurança.
O ágio de R$1.472 que surge da aquisição é atribuível a expectativa de rentabilidade futura.
A Companhia contratou um avaliador externo especializado para avaliação a valor justo para fins de
alocação do preço de compra dos ativos e passivos adquiridos, abaixo seguem os valores da avaliação:
Em 31 de agosto de 2018

Prediotech

Total da contraprestação transferida
Valores reconhecidos de ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
Caixa e equivalentes de caixa
Ajustes a valor justo
Caixa e equivalentes de caixa ajustado
Ativo imobilizado
Contas a receber e outros créditos
Fornecedores e outras contas a pagar
Total de ativos e passivos líquidos identificáveis
Ágio
Total de alocação

55
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1.550
98
(80)
18
18
70
(28)
78
1.472
1.550
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10. Investimentos--Continuação
c)

Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA-ME.--Continuação
Após a alocação inicial o ágio foi reduzido em R$80, perfazendo um líquido de R$1.392, em função
de ajustes necessários ao balanço de abertura.
A aquisição da Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA-ME ocorreu em setembro de
2018 e, portanto, as demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações de 2018 da
controlada a partir deste período.
Os montantes das receitas e do resultado do período da adquirida a partir da data da aquisição que
foram incluídos na demonstração consolidada do resultado totalizaram R$100 e R$285,
respectivamente.

d)

Seventh Ltda. (“Seventh”)
Em julho de 2019 a Companhia adquiriu 100% do capital social da Seventh LTDA, pelo montante de
R$32.915, referente ao preço inicial de R$33.000 ajustado pelo valor de despesas identificadas
durante o processo de incorporação pertinentes à gestão anterior. A empresa adquirida atua no
desenvolvimento de tecnologia para segurança eletrônica, sendo especializada no desenvolvimento
de softwares voltados para monitoramento remoto. Em conjunto com os produtos já oferecidos pela
Intelbras, essa aquisição possibilita a oferta de soluções mais completas aos clientes.
O ágio de R$21.594 que surge da aquisição é atribuível a expectativa de rentabilidade futura.
A Companhia contratou um avaliador externo especializado para avaliação a valor justo para fins de
alocação do preço de compra dos ativos e passivos adquiridos, abaixo seguem os valores da avaliação:
Em 30 de junho de 2019

Seventh

Custo de aquisição
Valor justo do ativo líquido
Patrimônio líquido contábil
Mais valia
Imobilizado
Marca
Software
Acordo de não competição
Relacionamento com clientes
Passivo fiscal diferido
Ágio

32.915
11.321
1.677
9.644
269
4.582
8.248
35
1.478
(4.968)
21.594

A aquisição da Seventh Ltda ocorreu em junho de 2019 e, portanto, as demonstrações financeiras
consolidadas incluem as informações de 2019 da controlada a partir deste período.
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10. Investimentos--Continuação
d)

Seventh Ltda. (“Seventh”)--Continuação
Os montantes das receitas e do resultado do período da adquirida a partir da data da aquisição que
foram incluídos na demonstração consolidada do resultado totalizaram R$7.762 e (R$38),
respectivamente.
Na data da aquisição o saldo em caixa e equivalentes somava a R$1.760.

e)

Décio Indústria Metalúrgica Ltda. (“Decio”)
Em agosto de 2019 a Companhia adquiriu 100% do capital social da Décio Indústria Metalurgica
Ltda., pelo montante de R$10.000. A empresa adquirida atua na fabricação de estruturas para
servidores com especialização em gabinetes. Com a compra a Companhia reforça sua capacidade de
produção de equipamentos eletrônicos.
O ágio de R$1.788 que surge da aquisição é atribuível a expectativa de rentabilidade futura.
A Companhia contratou um avaliador externo especializado para avaliação a valor justo para fins de
alocação do preço de compra dos ativos e passivos adquiridos, abaixo seguem os valores da avaliação:
Em 31 de agosto de 2019

Décio

Custo de aquisição
Valor justo do ativo líquido
Patrimônio líquido contábil
Mais valia
Imobilizado
Marca
Software
Estoques
Passivo fiscal diferido
Ágio

10.000
8.212
2.445
5.767
7.037
1.432
119
150
(2.971)
1.788

A aquisição da Décio Indústria Metalúrgica Ltda. ocorreu em agosto de 2019 e, portanto, as
demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações de 2019 da controlada a partir deste
período. Os montantes das receitas e do resultado do período da adquirida a partir da data da aquisição
que foram incluídos na demonstração consolidada do resultado totalizaram R$3.049 e (R$494),
respectivamente.
Na data da aquisição o saldo em caixa e equivalentes somava a R$1.690.
A contraprestação total pelas aquisições de Seventh e Decio totalizou R$42.915. Deste montante o valor
de R$27.834 foi pago até 31 de dezembro de 2019 e o restante, R$15.081, será pago em 5 parcelas para a
Seventh, com vencimento final em julho de 2024, e em 9 parcelas para a Décio, com vencimento final em
setembro de 2023. Em 31 de dezembro de 2019 o valor atualizado é de R$15.260, estando R$7.962
registrado em outras contas a pagar no passivo circulante e R$7.298 em outras contas a pagar no passivo
não circulante.
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Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Saldo líquido de depreciação

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Depreciação
Transferências
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Depreciação
Transferências
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Movimentação da depreciação

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Adições
Imobilizado proveniente de combinação
de negócios
Transferências
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adições
Transferências
Baixas
Imobilizado proveniente de combinação
de negócios
Mais valia de combinação de negócios
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Movimentação do custo

Taxa média anual de depreciação

11. Imobilizado

218
3.365
57.203

543
1.413
47.244

45.288
45.288
47.244

43.521
41.330
43.549

(11.267)
(1.122)
89
(12.300)
(1.355)
1
(13.654)

(1.183)
53.630
(10)
-

45.288
-

-

54.788
25

2%

Edificações

45.288
-

Terrenos

6.070
8.305
8.831

(5.621)
(1.146)
(302)
14
(7.055)
(1.308)
1
6
(8.356)

8
64
17.187

3.597
(14)
15.360
187
1.574
(6)

11.691
86

10%

Instalações e
benfeitorias

33.780
43.920
44.030

(31.058)
(5.761)
18
2.910
(33.891)
(6.640)
850
(39.681)

951
1.794
83.711

10
15.572
(4.495)
77.811
2.143
2.034
(1.022)

64.838
1.886

10% a 20%

Máquinas,
equipamentos e
instrumentos

3.126
3.770
4.064

(3.208)
(530)
195
110
(3.433)
(604)
(18)
91
(3.964)

135
80
8.028

5
235
(132)
7.203
479
244
(113)

6.334
761

10%

Móveis e
utensílios
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2.854
5.652
6.679

(6.871)
(1.501)
2.208
(6.164)
(2.147)
16
523
(7.772)

210
238
14.451

3
3.496
(2.858)
11.816
1.935
773
(521)

9.725
1.450

20% a 33%

Computadores

Consolidado

4.899
4.775
7.212

(8.075)
(1.544)
(450)
(10.069)
(2.087)
(268)
(12.424)

30
179
19.636

1.465
(325)
14.844
1.606
3.576
(599)

12.974
730

20% a 100%

Outros

11.689
10.248
64.909

-

64.909

(23.182)
(476)
10.248
64.460
(8.191)
(1.608)

11.689
22.217

Obras em
andamento

-

3.570

-

189
3.570

3.381
-

Imobilizado
em trânsito

151.227
163.288
230.088

(66.100)
(11.604)
4.792
(72.912)
(14.141)
1.202
(85.851)

2.095
7.322
315.939

18
(8.300)
236.200
74.191
(3.869)

217.327
27.155

Total

414

45.288
45.288

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adições
Transferências
Baixas

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

Saldos em 31 de dezembro de 2019
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Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2019

45.288
45.288
45.288

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Depreciação
Transferências
Baixas

Saldo líquido de depreciação

-

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Depreciação
Transferências
Baixas

Movimentação da depreciação

45.288
-

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Adições
Transferências
Baixas

Movimentação do custo

Taxa média anual de depreciação

Terrenos

11. Imobilizado--Continuação

43.523
41.333
40.208

(13.414)

(12.299)
(1.116)
1
-

(11.267)
(1.121)
89
-

53.622

53.632
(10)
-

54.790
25
(1.183)
-

2%

Edificações

6.070
8.302
8.772

(8.340)

(7.055)
(1.292)
1
6

(5.621)
(1.146)
(302)
14

17.112

15.357
187
1.574
(6)

11.691
83
3.597
(14)

10%

Instalações e
benfeitorias

33.779
43.920
41.413

(39.553)

(33.891)
(6.512)
850

(31.059)
(5.761)
18
2.911

80.966

77.811
2.143
2.034
(1.022)

64.838
1.896
15.572
(4.495)

10% a 20%

Máquinas,
equipamentos
e
instrumentos

3.126
3.730
3.858

(3.909)

(3.427)
(555)
(18)
91

(3.207)
(525)
195
110

7.767

7.157
479
244
(113)

6.333
721
235
(132)

10%

Móveis e
utensílios
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2.852
5.607
6.210

(7.736)

(6.152)
(2.123)
16
523

(6.872)
(1.489)
(2)
2.211

13.946

11.759
1.935
773
(521)

9.724
1.396
3.496
(2.857)

20% a 33%

Computadores

Controladora

4.862
4.778
7.074

(12.358)

(10.069)
(2.021)
(268)

(8.075)
(1.544)
(450)

19.432

14.847
1.607
3.576
(598)

12.937
770
1.465
(325)

20% a 100%

Outros

11.688
10.244
64.905

-

-

-

64.905

10.244
64.460
(8.191)
(1.608)

11.688
22.215
(23.182)
(477)

Obras em
andamento

1.036

-

-

-

1.036

1.036
-

-

Imobilizado
em trânsito

151.188
163.202
218.764

(85.310)

(72.893)
(13.619)
1.202

(66.101)
(11.586)
4.796

304.074

236.095
71.847
(3.868)

217.289
27.106
(8.300)

Total
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11. Imobilizado--Continuação
A depreciação do exercício de 2019, alocada ao custo de produção e às despesas administrativas no
consolidado montam R$9.015 (R$7.472 em 2018) e R$5.126 (R$4.132 em 2018), respectivamente.
Certos itens do imobilizado estão dados em garantia de operações de financiamentos (nota explicativa 14).
As obras em andamento referem-se a melhorias nas áreas industriais e de tecnologia da informação da
Companhia.
A Administração efetuou análise de recuperabilidade dos seus ativos imobilizados no exercício findo em 31
de dezembro de 2019 e 2018, e não identificou a necessidade de constituição de provisões para perda sobre o
valor recuperável de tais ativos.

12. Intangível
Consolidado
Projetos em
Outros andamento

Marcas e
patentes

Ágios
Taxa média anual de amortização

Softwares

Total

20%

Movimentação do custo
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas
Ágio na aquisição do negócio
Transferências

33.366
1.392
-

1
(1)
-

-

528
2.405
(17)
(589)

29.680
2.574
(292)
589

63.574
4.980
(310)
1.392
-

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Transferências
Mais valia advinda de combinação de
negócios

34.758
23.382
-

-

-

2.327
2.426
(194)
(435)

32.551
345
(15)
435

69.636
26.153
(209)
-

-

6.014

1.694

-

8.367

16.075

Saldos em 31 de dezembro de 2019

58.140

6.014

1.694

4.124

41.683

111.655

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Amortização no período
Baixas

-

-

-

-

(15.297)
(3.951)
95

(15.297)
(3.951)
95

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Amortização no período
Baixas

-

- (1.016)
-

-

(19.153)
(3.525)
14

(19.153)
(4.541)
14

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

- (1.016)

-

(22.664)

(23.680)

528
2.327
4.124

14.383
13.398
19.019

48.277
50.483
87.975

Movimentação da amortização

Saldo líquido de amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2019

33.366
34.758
58.140

6.014
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12. Intangível--Continuação
Marcas e
patentes

Ágios

Controladora
Projetos em
andamento

Outros

Taxa média anual de amortização

Softwares

Total

20%

Movimentação do custo
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas
Transferências

33.366
-

1
(1)
-

-

528
2.405
(17)
(589)

29.680
2.574
(292)
589

63.574
4.980
(310)
-

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Transferências

33.366
-

-

293
-

2.327
2.426
(194)
(435)

32.551
345
(15)
435

68.244
3.064
(209)
-

Saldos em 31 de dezembro de 2019

33.366

-

293

4.124

33.316

71.099

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Amortização no período
Baixas

-

-

-

-

(15.297)
(3.951)
95

(15.297)
(3.951)
95

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Amortização no período
Baixas

-

-

-

-

(19.153)
(3.908)
14

(19.153)
(3.908)
14

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

-

-

-

(23.047)

(23.047)

33.366
33.366
33.366

-

293

528
2.327
4.124

14.383
13.398
10.269

48.277
49.091
48.052

Movimentação da amortização

Saldo líquido de amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Ativos com vida útil definida
A Companhia avalia anualmente se há evidências que indiquem que o valor recuperável dos ativos intangíveis
de vida útil definida possa ter sofrido redução em relação aos valores registrados contabilmente. Quando tais
evidências são identificadas testes detalhados de recuperabilidade (impairment) para essa categoria de ativos
são procedidos. Nas datas dos balanços as análises conduzidas pela Administração não revelaram indicadores
ou fatores que os valores registrados contabilmente não sejam recuperáveis.
Ativos com vida útil indefinida
Os ativos com vida útil indefinida da Companhia são formados pelos ágios pagos em combinações de
negócios. Esses ativos são submetidos a testes de recuperabilidade (impairment) anualmente,
independentemente de haver ou não indicadores de riscos presentes.
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12. Intangível--Continuação
Ativos com vida útil indefinida--Continuação
Os ágios apresentados acima estão fundamentados na expectativa de rentabilidade futura, suportados por
laudos de avaliações, após alocação dos ativos identificados.
Os ágios mantidos pela Companhia estão abaixo resumidos:
Negócio adquirido
Maxcom do Brasil Ltda.
Engesul
Automatiza Ind. Com. de Equip. Eletrônico Ltda.
Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA
Décio Indústria Metalúrgica LTDA
Seventh Ltda.

Unidades de negócio
Controle Acesso Condominial
Incêndio e iluminação
Controle Acesso Corporativo
Controle Acesso Condominial
Equipamentos eletrônicos
Controle Acesso Condominial

31/12/2019
1.348
11.610
20.408
1.392
1.788
21.594
58.140

31/12/2018
1.348
11.610
20.408
1.392
34.758

Com base nos testes conduzidos para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Administração
concluiu que o valor desses ativos será recuperado por montante superior ao valor contábil registrado na data
do balanço, não sendo necessário, portanto, registrar provisão para perda por realização para os ágios
registrados.
Os testes foram realizados com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, visando apurar o valor em
uso para cada uma das Unidades Geradoras de Caixa (UGC) às quais o ágio está alocado. Unidade Geradora
de Caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa, entradas essas que são em grande
parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos.
As projeções de caixa foram realizadas para um horizonte de 5 anos e posteriormente perpetuadas. O primeiro
ano do fluxo projetado está de acordo com o orçamento detalhado da Administração para cada UGC. Para os
próximos quatro anos foram adotadas premissas de crescimento baseadas nas diretrizes de negócios da
Administração e a perpetuidade foi elaborada utilizando uma taxa de crescimento de 3,8% (4,0% em 2018).
As projeções são descontadas pelo custo médio ponderado da unidade de capital (“WACC”). A taxa de
desconto depois dos impostos aplicada nas projeções de fluxo de caixa é de 9,16% a.a. a 15,33% a.a. em 2019
(9,89% a.a. a 13,48% a.a. para 2018).
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12. Intangível--Continuação
Ativos com vida útil indefinida--Continuação
Adicionalmente à análise de recuperação mencionada acima, a Administração elaborou uma análise de
sensibilidade considerando as variações no lucro antes dos impostos e resultado financeiro (Earnings Before
Interest and Taxes - EBIT) e na taxa de desconto nominal conforme apresentado abaixo:
Depreciação
EBIT – Maxcom
EBIT – Engesul
EBIT - Automatiza
EBIT - Prediotech
EBIT – Décio
EBIT - Seventh
WACC

Taxa Utilizada
13%
12%
10%
8%
8%
35%
10,11%

Apreciação

14%
13%
11%
9%
9%
36%
11,11%

15%
14%
12%
10%
10%
37%
12,11%

Como resultado da análise de sensibilidade não identificamos necessidade de constituição de provisão para
recuperação.
Gastos com pesquisa
Os custos de pesquisa e desenvolvimento realizados pela Companhia são direcionados a diversos produtos
eletrônicos. Os custos de pesquisa e desenvolvimento que não são elegíveis para capitalização, no valor de
R$63.054 em 2019 (R$54.561 em 2018) foram reconhecidos como despesa no exercício no grupo de despesas
gerais e administrativas.

13. Fornecedores
As aquisições de insumos para produção da Companhia são feitas em maior número por meio de importação
de fornecedores internacionais, representando cerca de 94% do saldo em aberto na data de 31 de dezembro
de 2019. O ajuste a valor presente foi calculado com base na taxa de 3,28% a.a. em 2019 (4,25% a.a. para
2018), a qual se refere a taxa média praticada por instituições financeiras que oferecem serviços de forfait
para os fornecedores da Companhia. Para compor o saldo consolidado foram excluídos os valores referentes
a transações intercompany. Apresentamos a seguir a abertura destes saldos:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Fornecedores nacionais
Fornecedores de importados - Forfait
Fornecedores de importados
Ajuste a valor presente - AVP

30.906
309.354
129.203
469.463
(3.104)
466.359
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25.390
31.931
302.468
359.789
(3.192)
356.597

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
31.178
309.354
129.203
469.735
(3.104)
466.631

25.387
31.931
302.468
359.786
(3.192)
356.594
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13. Fornecedores--Continuação
Os saldos com partes relacionadas e com terceiros estão abaixo demonstrados:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Partes relacionadas
Fornecedores nacionais
Fornecedores de importados
Total de fornecedores partes relacionadas (nota 29)
Não relacionados
Total de fornecedoers

153.386
153.386
316.077
469.463

359.789
359.789

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
1.176
153.386
154.562
315.173
469.735

359.786
359.786

Forfait
A Companhia mantém acordos com determinadas instituições financeiras que permitem o financiamento da
sua cadeia de suprimentos. Pelos termos estabelecidos com as instituições, seus fornecedores podem optar
por receber o pagamento de suas faturas de forma antecipada através do agente financeiro. Nos termos do
acordo, a instituição financeira concorda em pagar os valores devidos a um fornecedor participante
antecipadamente e recebe a liquidação da duplicata por parte da Companhia em uma data posterior. O
principal objetivo desse programa é o de facilitar o processamento de pagamentos e permitir que os
fornecedores dispostos vendam seus recebíveis devidos pela Companhia a um banco antes da data de
vencimento. Na avaliação da Administração da Companhia os acordos não estendem significativamente as
condições de pagamento além dos termos normais acordados com outros fornecedores que não antecipam
seus títulos. Não há incidência de juros adicionais para a Companhia sobre os valores devidos aos
fornecedores.
A Companhia não desreconheceu os passivos aos quais o acordo se aplica, pois não houve uma baixa legal e
nem o passivo original foi substancialmente modificado ao fornecedor entrar no acordo. Os montantes
antecipados por parte dos fornecedores continuam sendo registrados pela Companhia como contas a pagar,
porque a natureza e a função do passivo financeiro permanecem os mesmos de outras contas a pagar.
Os pagamentos efetuados ao banco quando do vencimento original dos títulos são incluídos nos fluxos de
caixa operacionais porque continuam a fazer parte do ciclo operacional da Companhia e sua natureza principal
permanece sendo pagamentos por compra de insumo.
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14. Financiamentos e empréstimos
Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos contratuais dos empréstimos com juros, que são
mensurados pelo custo amortizado. Para mais informações sobre a exposição do grupo a riscos de taxa de
juros, moeda estrangeira e liquidez, veja nota explicativa 21.
Consolidado
Financiadores /
credores

Taxa efetiva

Início

Venc.

FINEP
FINEP
PSI - Inovação 2018
PSI - Inovação 2016

3% a.a. +TR
3% a.a. +TR
1,1% e 2,61% a.a. + TLP e TR
1,86% a.a. + TJLP

abr/14
jun/19
dez/19
jun/17

abr/24
jun/29
fev/27
mar/23

PSI - Inovação 2013

3,5% a.a.

mar/14

jan/20

PSI - Revitaliza

8% a.a.

abr/14

jan/19

FINIMP

3,7% a.a.

out/19

out/22

Garantias
Fiança bancária
Fiança bancária
Fiança bancária
Hipoteca
(imóveis - matriz
e filial SJ)
Hipoteca
(imóveis - matriz
e filial SJ)
Aval dos
diretores
Aval dos
diretores

Circulante
Não circulante

FINEP
PSI
FINIMP

31/12/2019

Controladora

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

93.705
64.885
50.187

115.350
-

93.705
64.885
50.187

115.350
-

53.915

66.154

53.915

66.154

1.481

19.255

1.481

19.255

-

239

-

239

2.536
266.709

131
201.129

264.173

131
201.129

41.293
225.416

55.102
146.027

40.448
223.725

55.102
146.027

Financiadora de Estudos e Projetos
Programa de Sustentação de Investimentos
Financiamento de Importação

Garantias
Em garantia dos financiamentos, foram oferecidos os seguintes ativos e instrumentos financeiros, em 31 de
dezembro de 2019 (controladora e consolidado):
Imobilizado
Carta fiança

191.631
213.328
404.959
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14. Financiamentos e empréstimos--Continuação
A movimentação dos financiamentos e empréstimos é assim demonstrada:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Saldo inicial
Captações
Juros
Variação cambial
Empréstimo advindo de combinação negócios
Amortização do principal
Pagamentos de juros
Saldo final

201.129
201.587
9.581
(1.357)
244
(131.819)
(12.656)
266.709

183.589
129.471
8.888
(5.544)
(102.700)
(12.575)
201.129

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
201.129
199.296
9.581
(1.358)
(131.819)
(12.656)
264.173

183.589
129.471
8.888
(5.544)
(102.700)
(12.575)
201.129

Os termos e condições dos empréstimos em aberto estão apresentados a seguir:
a)

Finep
A linha de Financiamento Reembolsável tem por definição o apoio aos Planos de Investimentos
Estratégicos em Inovação das empresas brasileiras disponibilizado pelo BNDES. O objetivo do
financiamento é custear, parcialmente, despesas incorridas na elaboração e execução do projeto
“Programa Intelbras de comunicação unificada e atualização tecnológica para internacionalização da
empresa”. O contrato possuí carência de 36 meses. O principal da dívida será pago em 85 prestações
mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 14 de abril de 2017, e a última em 15 de abril de 2024.

b)

Programa de Sustentação de Investimento – PSI
São recursos disponibilizados pelo BNDES direcionados para investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação de produtos. Após a comprovação da aplicação de recursos em
investimentos, o BNDES concede à Companhia empréstimo equivalente a até 80% dos recursos
investidos. Os pagamentos são mensais e, durante o período de carência, a liquidação dos juros ocorre
trimestralmente. O pagamento do principal ocorre conforme detalhado abaixo:
PSI - Inovação 2018: O principal da dívida será pago em 87 prestações mensais e sucessivas, vencendo
a primeira em 15 de abril de 2020, e a última em 15 de março de 2027.
PSI - Inovação 2016: O principal da dívida será pago em 48 prestações mensais e sucessivas, vencendo
a primeira em 15 de abril de 2019, e a última em 15 de março de 2023.
PSI - Inovação 2013: O principal da dívida será pago em 48 prestações mensais e sucessivas, vencendo
a primeira em 15 de fevereiro de 2016, e a última em 15 de janeiro de 2020.
PSI – Revitaliza: O principal da dívida será pago em 48 prestações mensais e sucessivas, vencendo a
primeira em 15 de fevereiro de 2015, e a última foi quitada em 15 de janeiro de 2019.
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14. Financiamentos e empréstimos--Continuação
c)

Finimp
Financiamento de importação, disponibilizado pelo BNDES, onde o pagamento é efetuado à vista para
o exportador através de um banco contratado, que se torna credor, e assume-se o compromisso de liquidar
a operação com o banco até o vencimento acordado.

d)

Covenants
Os contratos com o BNDES possuem cláusulas de compromisso relacionadas a indicadores de
endividamento/ativo (<75%) e dívida líquida/EBITDA (=<2,5) (“covenants”), as quais estão sendo
plenamente atendidas nas datas dos balanços.

O cronograma de desembolso dos empréstimos e financiamentos de longo prazo, está programado da seguinte
forma:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027 a 2029

33.259
43.245
39.209
30.548
23.992
23.893
31.270
225.416
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38.924
37.915
37.215
24.998
6.975
146.027

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
32.413
42.400
39.209
30.548
23.992
23.893
31.270
223.725

38.924
37.915
37.215
24.998
6.975
146.027
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15. Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos, que se encontram em diversas instâncias,
referentes a questões tributárias, cíveis e trabalhistas oriundas do curso normal de seu negócio. Com base na
opinião de seus advogados, a Administração da Companhia mantém o registro da provisão para cobrir
eventuais perdas que possam advir de desfechos desfavoráveis nessas ações (avaliadas com risco de perda
provável). Nas datas das demonstrações financeiras a Companhia apresentava os seguintes passivos, e
correspondentes depósitos judiciais, relacionados a esses processos.
a)

Composição da provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

Trabalhista
Cíveis
Tributárias

3.080
426
3.471
6.977

2.712
445
1.295
4.452

3.080
426
3.371
6.877

2.712
445
1.295
4.452

Circulante
Não circulante

426
6.551

445
4.007

426
6.451

445
4.007

Trabalhistas
Relativas a processos movidos por ex-funcionários da Companhia e de empresas prestadoras de serviços.
Nenhuma causa trabalhista em que a Companhia ou uma de suas subsidiárias figuram como parte foi
considerada individualmente relevante.
Cíveis
Relativas a processos judiciais discutindo questões de natureza comercial, relacionadas a reclamações de
consumidores sobre produtos fornecidos pela Companhia. Nenhuma causa cível foi considerada
individualmente relevante.
Tributárias
As principais discussões tributárias estão relacionadas aos processos de Classificação Fiscal de Mercadorias
(NCM) de partes e peças importadas para industrialização, conforme processo produtivo definido. O
entendimento do Fisco federal para este tópico é para o enquadramento como produto acabado. O processo
está aguardando julgamento do recurso voluntário pelo CARF. A outra causa está relacionada ao
entendimento vinculado a suspensão do IPI na importação de insumos com base na Instrução Normativa
SRFB 948/2009 e as formalidades relacionadas ao respectivo benefício fiscal.
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15. Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis—Continuação
Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
Para os valores das contingências consideradas como perdas possíveis pelos assessores jurídicos da
Companhia, não foram constituídas provisões contábeis, pois estas não se constituem em perdas prováveis da
Companhia. Estas contingências estão distribuídas nas áreas tributária, cível e trabalhista, totalizando o
montante consolidado de R$36.956 (R$85.667 em 2018). Deste total, as ações de natureza fiscal totalizam
R$27.495 (R$75.149 em 2018) sendo os principais temas: (i) auto de infração referente crédito tributário
decorrente de glosa de crédito presumido de ICMS concedido pelo Estado de origem; (ii) auto de infração
exigindo a tributação do PIS e da COFINS sobre os valores contabilizados a título de subvenção para
investimento no ano de 2011. As ações de natureza cível totalizam R$5.351 (R$2.982 em 2018) e as ações de
natureza trabalhista totalizam R$4.111 (R$7.537 em 2018), não há processos individualmente relevantes para
ambas as áreas.
Ativos contingentes, não registrados no balanço
Dentre os principais ativos contingentes, a Companhia pleiteava judicialmente o direito de excluir o ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS de anos anteriores à decisão do Supremo Tribunal Federal, ocorrida
em 2017. Os referidos processos tiveram decisão judicial transitada em julgado em outubro de 2020, como
mencionado na nota explicativa 31. O reconhecimento do ativo relativo a tais créditos, será realizado no
quarto trimestre de 2020, data da publicação do trânsito em julgado. Atualmente a Companhia encontra-se
em fase de levantamento e cálculo do valor dos créditos. Com base nos levantamentos e cálculos realizados
até o momento de forma análoga às decisões judiciais proferidas até o momento, a Companhia estima o valor
dos créditos em aproximadamente R$136.430, sendo que R$73.579 refere-se ao valor histórico e R$62.851
refere-se a correção. Adicionalmente ao tema da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
a Companhia discute o aumento da taxa do Siscomex devido por adição à Declaração de Importação em valor
superior ao estabelecido pela Lei 9.716/98.
Movimentação da provisão
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Saldo ao início do exercício
Complemento de provisão
Reversão/baixas de provisão
Saldo ao final do exercício

4.452
9.316
(6.791)
6.977
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2.694
7.797
(6.039)
4.452

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
4.452
9.216
(6.791)
6.877

2.694
7.797
(6.039)
4.452
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15. Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis—Continuação
b)

Composição dos depósitos judiciais:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018

Trabalhista
Fiscal
Depósito de garantia

592
10.917
11.509

1.097
12.662
2
13.761

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
592
10.917
11.509

1.097
12.662
2
13.761

Os depósitos trabalhistas referem-se a diversas ações movidas por ex-funcionários onde a Companhia teve
que realizar depósitos recursais enquanto discute o mérito dos valores pleiteados.
O principal depósito relativo à área fiscal refere-se a tese tributária em discussão de “IPI Sobre Produtos
Acabados”. A Companhia ingressou com ação judicial pela cobrança do IPI sobre revenda de produtos
importados acabados. Os advogados da Companhia sustentam a tese da não incidência do IPI nas operações
de comercialização realizadas pela impetrante de produtos importados sobre os quais já houve a cobrança do
mesmo tributo no desembaraço aduaneiro e que não se submeteram a qualquer ato de industrialização. A
Companhia obteve êxito em primeiro e segundo grau (Justiça Federal em Florianópolis e TRF4 em Porto
Alegre), contudo a União conseguiu reverter a decisão via recurso especial no STJ. A Companhia apresentou
Embargos Divergência considerando existir jurisprudência favorável ao contribuinte. O Supremo Tribunal
Federal em julgamento da repercussão geral decidiu que a cobrança do IPI na revenda de produtos importados
é constitucional. A Companhia já havia requerido a conversão dos depósitos judiciais em pagamento à União,
contudo como o processo estava sobrestado ainda não foi analisado. O valor depositado judicialmente
totalizou R$9.044, sendo o valor passivo registrado em impostos a recolher.
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16. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o capital social da Companhia é de R$350.000. Segue abaixo a
composição acionária:
31/12/2019
Acionistas
Jorge Luiz Savi de Freitas
Jane Savi de Freitas
Janete Savi de Freitas
Jadna Savi de Freitas
Dahua Europe B. V
Total das ações

Ordinárias
Quantidade
6.336.250
6.336.250
6.336.250
6.336.250
2.816.111
28.161.111

Total
Quantidade

%
22,50%
22,50%
22,50%
22,50%
10,00%
100,00%

6.336.250
6.336.250
6.336.250
6.336.250
2.816.111
28.161.111

%
22,50%
22,50%
22,50%
22,50%
10,00%
100,00%

31/12/2018
Acionistas
Jorge Luiz Savi de Freitas
Jane Savi de Freitas
Janete Savi de Freitas
Jadna Savi de Freitas
Pedro Horn de Freitas
Joana Horn de Freitas
Total de ações em poder dos
acionistas
Ações em tesouraria
Total das ações

Ordinárias
Quantidade

%

Total
Quantidade

%

6.446.213
7.000.752
7.000.753
7.000.751
356.321
356.321

19,09%
20,73%
20,73%
20,73%
1,06%
1,06%

6.446.213
7.000.752
7.000.753
7.000.751
356.321
356.321

19,09%
20,73%
20,73%
20,73%
1,06%
1,06%

28.161.111
5.605.209
33.766.320

83,40%
16,60%
100,00%

28.161.111
5.605.209
33.766.320

83,40%
16,60%
100,00%

Em 13 de dezembro de 2018 os acionistas deliberaram pela conversão de 5.754.262 ações preferenciais
em ordinárias.
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16. Patrimônio líquido--Continuação
b)

Reservas de lucros
(i)

Reserva legal
Foi constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado no exercício, nos termos do art. 193 da Lei
nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

(ii) Retenção de lucros
Constituída para realização de investimentos, expansão e reforço do capital de giro ou para futura
distribuição para os acionistas.
(iii) Incentivos fiscais
Referem-se aos montantes recebidos de incentivos fiscais concedidos à Companhia pelos estados
de Santa Catarina, Minas Gerais e Amazonas.
No exercício de 2019 foi realizado ajuste de R$1.026 por conta de incentivo do lucro da exploração
do exercício de 2018.
c) Ajuste de avaliação patrimonial
Em 2010 a Companhia optou pela adoção do custo atribuído para os principais bens do ativo imobilizado.
d) Ajustes acumulados de conversão
Compreendem diferenças de moeda estrangeira decorrentes da conversão das demonstrações financeiras
das subsidiárias no exterior.
e) Remuneração aos acionistas
Juros sobre capital próprio
Em 2019 a Companhia calculou juros sobre o capital próprio (“JSCP”) no montante bruto de R$34.687,
sendo todo o valor pago ao longo do próprio exercício. A Companhia, para fins de atendimento às normas
fiscais, contabilizou os juros sobre o capital próprio creditados no exercício em contrapartida à rubrica
de “despesas financeiras". Para fins de preparação destas demonstrações financeiras, esses juros são
revertidos do resultado contra a conta de lucros acumulados, conforme determinado pelas práticas
contábeis. Em 2018 o JSCP apurado foi de R$30.096, também pago no próprio exercício.
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16. Patrimônio líquido--Continuação
e) Remuneração aos acionistas--Continuação
Dividendos
Ao longo do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram pagos ad referendum da Assembleia
Geral Ordinária (AGO) dividendos no valor de R$56.506 relativamente ao exercício de 2019.
Os dividendos são calculados conforme o estatuto da Companhia e a Lei das Sociedades por Ações,
como segue:
Cálculo dos dividendos
2019
2018
Lucro líquido do exercício
Reserva legal - 5%
Reservas de incentivos fiscais
Base de cálculo
Dividendos mínimos conforme estatuto
Valor dos dividendos mínimos obrigatórios

189.393
(9.470)
(1.512)
178.411
25%
44.603

162.496
(8.125)
(133.145)
21.226
25%
5.307

Juros sobre capital próprio pagos (JSCP)
(-) IRRF sobre JSCP

34.687
(5.202)
29.485

30.096
(4.514)
25.582

Dividendos pagos

56.506

5.209

(41.388)

(25.484)

Saldo de dividendo a distribuir / (distribuídos
antecipadamente), em complemento a mínimo obrigatório

f)

Ação em tesouraria
Em 10 de outubro de 2019, através de Assembleia Geral Extraordinária os acionistas deliberaram por
cancelar 5.605.209 ações, adquiridas pelo valor de R$36.793, que estavam em tesouraria, sem redução
do capital social. Com consequência do cancelamento foram realizadas reservas de lucros retidos.

17. Salários, encargos e participações a pagar
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Salários
Encargos
Provisões de férias e encargos sobre provisão
Participações nos resultados
Outros

7.805
6.809
21.849
16.991
625
54.079
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6.172
5.733
17.539
17.639
587
47.670

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
7.396
6.415
21.080
16.991
622
52.504

6.151
5.729
17.520
17.639
587
47.626
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18. Resultado por ação
O objetivo do cálculo do resultado por ação é de permitir comparações de desempenho entre diferentes
companhias no mesmo período, bem como para a mesma companhia em períodos diferentes.
Exercício findo em
31/12/2019
31/12/2018
Numerador:
Lucro líquido do exercício
Denominador (em milhares de ações):
Média ponderada do número de ações ordinárias
Média ponderada do número de ações preferenciais

189.393

162.496

28.161.111
-

22.676.332
5.484.779

-

1,10
6.033.257

28.161.111
28.161.111

28.161.111
28.709.589

6,72535
-

5,6599
6,2260

Remuneração das ações preferenciais - 10% (*)
Média ponderada do número de ações preferenciais ajustadas
Denominador (em milhares de ações):
Denominador para resultado básico e diluído por ação
Denominador para resultado básico e diluído por ação ajustado
Lucro básico e diluído por ação (em Reais - R$)
Lucro básico e diluído por ação ordinária
Lucro básico e diluído por ação preferencial

(*) As ações preferencias classe "A" não tem direito a voto, e seu dividendo é superior em 10% aos pagos às ações ordinárias. As
ações preferenciais foram convertidas em ordinárias em 2018.

Para cálculo do denominador comum, foi considerado o número médio ponderado de ações ordinárias em
poder dos acionistas, excluídas as mantidas em tesouraria.
O quadro a seguir demonstra o cálculo da média ponderada considerando as movimentações de ações nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Exercício

Ordinárias
Quantidade de
ações (em
Período de movimentação das ações
milhares)

Número de dias
-%

Média ponderada
de ações (em
milhares)

2018

01/01/2018
14/12/2018

a
a

13/12/2018
31/12/2018

22.406.849
28.161.111

95%
5%
100%

21.357.492
1.318.840
22.676.332

2019

01/01/2019

a

31/12/2019

28.161.111

100%
100%

28.161.111
28.161.111

Não há, na data do balanço, instrumentos de patrimônio com efeito dilutivo do capital.
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19. Incentivos fiscais
a)

Imposto sobre produtos industrializados - IPI
Equipamentos de telefonia e segurança
A Companhia usufrui de benefícios fiscais concedidos pela Lei Federal de Informática nº 8.248/91, a
qual dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação. O direito à
fruição do benefício está condicionado ao cumprimento, pela Companhia, dos requisitos e condições
estabelecidos pela legislação vigente, entre estes, a aplicação anual de parte do seu faturamento bruto no
mercado interno decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, deduzidos os tributos
correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na
forma da Lei, em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas no País.
Os benefícios de redução do IPI são distribuídos da seguinte forma:
Redução de 80% na alíquota de IPI, até 31/03/2020;
Redução de 75% na alíquota de IPI, até 31/03/2020;
Redução de 70% na alíquota de IPI, até 31/03/2020.
Microcomputadores portáteis e bens desenvolvidos
A partir do 2º semestre de 2011, a Companhia passou a utilizar a redução de 100% para os bens
desenvolvidos no país, conforme previsão legal constante na Lei nº 12.431/11. Para fazer jus aos
benefícios previstos na Lei nº 8.248/91, as empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços
de informática e automação deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento
em tecnologia da informação a serem realizadas no país, no mínimo 4% do seu faturamento bruto no
mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, incentivados na forma
desta Lei, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das
aquisições de produtos incentivados na forma da Lei.

b)

Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
A Companhia utiliza os seguintes benefícios na apuração do Imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS:
(i) Estado de Santa Catarina
Regulamento do ICMS/SC - Decreto nº 2.870/2001, permite a redução na base de cálculo do ICMS
nas operações internas com equipamentos de automação, informática e telecomunicações, ficando
facultado aplicar diretamente o percentual de 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo integral.
Este mesmo regulamento permite a utilização de crédito presumido do ICMS nas operações com
produtos enquadrados na Lei Federal de Informática nº 8.248/91, a qual dispõe sobre a capacitação
e competitividade do setor de informática e automação. Este benefício possibilita uma carga
tributária de aproximadamente 3% para os produtos fabricados em Santa Catarina.
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19. Incentivos fiscais--Continuação
b) Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS—Continuação
(i) Estado de Santa Catarina--Continuação
A Companhia utiliza ainda benefícios fiscais previstos em regulamento para produtos importados
do exterior.
O prazo de vigência dos benefícios é indeterminado.
O valor deste benefício refletido no resultado do exercício foi de R$72.520 (R$70.735 em 2018).
(ii) Estado de Minas Gerais
Por meio do regulamento do ICMS/MG - Decreto 43.080/02, é permitida a utilização de crédito
presumido do ICMS autorizado em Protocolo de Intenções com o Estado de Minas Gerais e previsto
em Regime Especial.
O prazo de vigência dos benefícios é indeterminado.
O valor deste benefício refletido no resultado do exercício foi de R$18.612 (R$14.691 em 2018).
(iii) Estado do Amazonas
Por meio da Lei no 2.826/2003, é permitida a utilização de crédito presumido do ICMS autorizado
em Projeto aprovado com o Estado do Amazonas que relaciona os produtos beneficiados.
O prazo de vigência dos benefícios é indeterminado.
O valor deste benefício refletido no resultado do exercício foi de R$51.588 (R$44.488 em 2018).
Todas as condições impostas para usufruir dos incentivos fiscais estão sendo atingidas pela Companhia.
c) Imposto de renda e contribuição social
A Companhia usufruiu do benefício fiscal instituído pela Lei nº 11.196/05, que permite a dedução
diretamente na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social do valor correspondente
a 60% do total dos gastos com pesquisa e inovação tecnológica, observadas as regras estabelecidas na
referida Lei.
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20. Imposto de renda e contribuição social
a)

Composição dos tributos diferidos
A Companhia possui créditos tributários decorrentes dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
contribuição social de exercícios anteriores, sem prazo de prescrição, e das adições e exclusões
temporárias.
As bases de cálculo dos impostos diferidos estão demonstradas a seguir:
Consolidado e controladora
31/12/2019
31/12/2018
Diferenças temporárias
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Provisão para garantias
Provisão para estoques obsoletos
Provisão para perda esperada para risco de crédito (*)
Ágio (**)
Mais valia – nota 10
Lei de informática
Diferença de depreciação fiscal x contábil (vida útil)
Custo atribuído e revisão da vida útil dos bens do imobilizado
Efeitos de reconhecimento de receita - CPC 47 (IFRS 15)
Outros
AVP - clientes e fornecedores
Total diferenças temporárias
Alíquota combinada do imposto de renda e contribuição social diferido
Imposto de renda e contribuição social diferido sobre diferenças temporárias

6.877
12.719
3.784
8.110
(33.366)
(21.956)
1.623
(3.865)
(39.222)
21.615
20.674
10.353
(12.654)
34%
(4.302)

4.452
10.409
3.528
3.328
(31.325)
2.520
(1.352)
(39.638)
20.902
17.647
9.833
304
34%
104

Prejuízo fiscal
Alíquota do IR diferido
Imposto de renda diferido sobre prejuízo fiscal

26.408
25%
6.602

31.244
25%
7.812

Base negativa
Alíquota da contribuição social diferida
Contribuição social diferido sobre base negativa

53.168
9%
4.785

58.005
9%
5.220

3.439
3.646
7.085

7.888
5.249
13.137

Prejuízo fiscal e base negativa

Tributos diferidos
Imposto de renda diferido
Contribuição social diferida
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota nominal

A variação dos tributos diferidos no exercício de 2019 foi de R$6.052, tendo sido registrado R$1.886
(credor) contra o resultado de exercícios e R$7.938 (devedor) contra mais valia oriundo de combinação
de negócios.
(*) Parte do valor da provisão para perdas com clientes é formada por títulos que já preenchem os requisitos para dedutibilidade e foram
considerados como dedutíveis.
(**) O ágio pago quando da aquisição de empresas vem sendo amortizado fiscalmente a partir do momento em que a Empresa adquirida é
incorporada. O imposto de renda e a contribuição diferidos são constituídos na medida que a amortização fiscal ocorre.
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20. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
a)

Composição dos tributos diferidos--Continuação
Os tributos diferidos estão apresentados líquidos entre ativos e passivos, conforme CPC 32 (IAS 12) –
Tributos sobre lucros, quando os referidos tributos correspondem às mesmas entidades tributárias e há o
direito executável e a intenção da Administração da Companhia de liquidá-los pelo valor líquido.
As estimativas de realização dos créditos tributários da Companhia e suas controladas, decorrentes de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, serão recuperados conforme quadro abaixo:
Consolidado e
controladora
31/12/2019
2020
2024

6.331
5.056
11.387

Essas estimativas estão respaldadas em projeções de rentabilidade da Companhia e de suas controladas,
aprovadas pelo Conselho de Administração.
As premissas utilizadas nas projeções de resultados operacionais e financeiros e o potencial de
crescimento da Companhia e suas controladas foram baseados nas expectativas da Administração em
relação ao futuro da Companhia e suas controladas.
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20. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
b) Conciliação das despesas do imposto de renda e contribuição social
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a seguinte
reconciliação em seus valores à alíquota nominal:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Equivalência patrimonial
Juros sobre o capital próprio
Incentivos fiscais
Gastos com pesquisa e inovação tecnológica Lei
nº 11.196/05
Outros

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

190.468
(34.687)
(144.466)

157.928
(30.096)
(129.914)

189.669
965
(34.687)
(142.721)

157.926
(4.474)
(30.096)
(129.914)

(12.471)
4.317
3.161

(11.328)
(28)
(13.438)

(12.471)
57
812

(11.328)
4.441
(13.445)

34%

34%

34%

34%

(1.075)

4.568

(276)

4.570

(2.961)
1.886

(2.588)
7.156

(2.162)
1.886

(2.586)
7.156

(1.075)

4.568

(276)

4.570

Alíquota combinada do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social pela
alíquota nominal
Alíquota nominal
Corrente
Diferido
Imposto de renda e contribuição social pela
alíquota nominal
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21. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros
a)

Gerenciamento de riscos
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é
efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez,
rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita
por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir (câmbio,
taxa de juros etc.). A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições
contratadas versus condições vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter
especulativo, em derivativos ou quaisquer outros instrumentos financeiros de risco.
Os valores dos instrumentos financeiros ativos e passivos constantes nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2019 e 2018 foram determinados de acordo com os critérios e as práticas contábeis
divulgadas em notas explicativas específicas.
A Companhia e suas controladas podem estar expostas, em virtude de suas atividades, aos seguintes
riscos financeiros:
- Riscos de crédito;
- Riscos de liquidez;
- Riscos de mercado;
- Risco de taxa de juros;
- Risco de taxa de câmbio;
- Riscos operacionais.
(i) Risco de crédito
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de seus
clientes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros.
Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise das situações financeira e
patrimonial de seus clientes, assim administra o risco de crédito por meio de um programa de
qualificação e concessão de crédito. A Companhia possui, ainda, a provisão para crédito de
liquidação duvidosa, no consolidado no montante de R$12.449 (R$7.438 em 2018) e na
controladora R$12.334 (R$7.438 em 2018), para fazer face ao risco de crédito.
Para as aplicações financeiras e depósitos em instituições financeiras a Administração da
Companhia, através de sua tesouraria, monitora informações de mercado sobre suas contrapartes a
fim de identificar potenciais riscos de crédito.
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21. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
a)

Gerenciamento de riscos--Continuação
(i) Risco de crédito--Continuação
Os valores contábeis dos principais ativos financeiros que representam a exposição máxima ao
risco de crédito na data das demonstrações financeiras estão demonstrados a seguir:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Conta corrente bancária
Aplicações financeiras
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes

14.012
387.588
5.704
385.134
792.438

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

10.256
375.621
287.105
672.982

10.693
387.588
5.704
382.310
786.295

8.493
375.250
286.874
670.617

(ii) Risco de liquidez
Decorre da possibilidade de redução dos recursos destinados para pagamentos de dívidas.
A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para
assegurar que se tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Adicionalmente,
a Companhia mantém saldos em aplicações financeiras passíveis de resgate a qualquer momento
para cobrir eventuais descasamentos entre a data de maturidade de suas obrigações contratuais e sua
geração de caixa.
A Companhia investe o excesso de caixa em ativos financeiros com incidência de juros (nota
explicativa 5) escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para
fornecer margem de segurança conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os equivalentes de caixa mantido pela Companhia possuem
liquidez imediata e são considerados suficientes para administrar o risco de liquidez.
A seguir demonstramos o cronograma de amortização dos passivos financeiros não derivativos no
Consolidado conforme as condições contratuais. O fluxo apresentado não foi descontado e inclui os
juros e atualização pelos indexadores contratuais com base nas respectivas taxas projetadas na data
do balanço, publicadas pelo Boletim Focus do Banco Central do Brasil:

Até um ano
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de empresas
Financiamentos e empréstimos

466.359
8.084
55.589
530.032
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31/12/2019
De uma a
Mais de 3
três anos
anos
4.522
146.077
150.599

3.073
124.459
127.532

Total
466.359
15.679
326.125
808.163
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21. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
a)

Gerenciamento de riscos--Continuação
(ii) Risco de liquidez--Continuação

Até um ano
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos

(iii)

31/12/2018
De uma a
Mais de 3
três anos
anos

356.597
65.883
431.480

131.330
131.330

34.060
34.060

Total
356.597
231.273
596.870

Risco de mercado
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos insumos utilizados no processo
de produção, principalmente do segmento eletroeletrônico. Essas oscilações de preços podem
provocar alterações substanciais nos custos da Companhia. Para mitigar esses riscos, a Companhia
gerencia os estoques pela formação de estoques reguladores desta matéria-prima.

(iv) Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo
de risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos, e em determinadas circunstâncias,
são efetuadas operações de proteção para reduzir o custo financeiro das operações. Em 31 de
dezembro de 2019 não há operações desta natureza.
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Instrumentos com taxa de juros
variável
Títulos e valores mobiliários
Financiamentos e empréstimos
Instrumentos com taxa de juros fixa
Financiamentos e empréstimos
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Controaldora
31/12/2019
31/12/2018

5.704
262.692

181.504

5.704
262.692

181.504

4.017

19.625

1.481

19.625
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21. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
a)

Gerenciamento de riscos--Continuação
(v) Risco de taxa de câmbio
Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras, principalmente
o dólar norte-americano, utilizadas pela Companhia para a aquisição de insumos, a venda de
produtos e a contratação de instrumentos financeiros, além de outros valores a pagar e a receber em
moedas estrangeiras. A Companhia avalia constantemente a contratação de operações de proteção
para mitigar esses riscos. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a exposição contábil do Consolidado
estava assim representada (apresentada em reais):

Dolar US$
Ativo
Contas a receber
de clientes

31/12/2019
Moeda estrangeira
Euro
Ren -€
Libra
¥

Saldo

Dolar US$

31/12/2018
Moeda estrangeira
Euro
-€
Yen - ¥
Ren - ¥

2.634

452

-

-

3.086

2.817

1.332

-

Passivo
Fornecedores

(438.525)

(30)

(2)

-

(438.557)

(332.285)

(23)

(36)

(2.055) (334.399)

Exposição
líquida

(435.891)

422

(2)

-

(329.468)

1.309

(36)

(2.055)

(435.471)

-

Saldo
4.149

(330.250)

Com a finalidade de verificar a sensibilidade da variação cambial do contas a receber e fornecedores
em moeda estrangeira, ao qual a Companhia e as controladas estavam expostas na data base de 31
de dezembro de 2019, foram definidos 05 cenários diferentes com variações de 25% e 50%, de
redução ou e de aumento em relação a taxa base, sendo a taxa utilizada no cenário provável de
R$5,6401.
Para cada cenário foi calculada a respectiva despesa e receita de variação cambial. A data base
utilizada da carteira foi 31 de dezembro de 2019.
Cenário I
-50%
Clientes – Dolar
Fornecores – Dolar
Impacto no resultado

Cenário II
-25%

616
(87.600)
(86.984)

924
(131.401)
(130.477)

(Despesa)/Receita
Cenário
Cenário III
Provável
+25%
1.233
(175.201)
(173.968)

1.541
(219.001)
(217.460)

Cenário IV
+50%
1.849
(262.801)
(260.952)

A Administração avalia que as exposições ao risco cambial são aceitáveis para suas operações.
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21. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
a)

Gerenciamento de riscos--Continuação
(vi) Risco operacional
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas
associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos,
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e
regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais
surgem de todas as operações da Companhia.
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos
financeiros e danos à reputação da Companhia.
A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tratar
riscos operacionais é atribuída à alta administração.

b)

Instrumentos financeiros - valor justo
Os instrumentos financeiros ativos e passivos ajustados às taxas correntes de mercado estão
demonstrados a seguir:
Consolidado
31/12/2019
Valor contábil
Valor justo
Ativo
Numerário disponível
Conta corrente
bancária
Aplicações financeiras
Títulos e valores
mobiliários
Contas a receber de
clientes
Passivo
Fornecedores
Financiamentos e
empréstimos incluem encargos
Outras contas a pagar
– aquisição de
empresas – Nota 10.

31/12/2018
Valor contábil
Valor justo

Classificação

28

28

25

25 Custo amortizado

14.012
387.588

14.012
387.588

10.256
375.521

10.256 Custo amortizado
375.521 Custo amortizado

5.704

5.704

-

-

365.955

365.955

273.410

273.410

466.359

466.359

356.597

356.597 Custo amortizado

266.709

272.000

201.129

214.000 Custo amortizado

15.110

15.110

-

- Custo amortizado

.

84
439

Custo amortizado
Custo amortizado

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

21. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
b)

Instrumentos financeiros - valor justo--Continuação
Mensuração do valor justo reconhecido nas demonstrações financeiras
A tabela a seguir apresenta uma análise dos instrumentos financeiros reconhecidos pelo valor justo, após
o seu reconhecimento inicial. Estes instrumentos financeiros estão agrupados em níveis de 1 a 3, com
base no grau em que o seu valor justo é cotado:
Nível 1: a mensuração do valor justo é derivada de preços cotados (não corrigido) nos mercados ativos,
com base em ativos e passivos idênticos;
Nível 2: a mensuração do valor justo é derivada de outros insumos cotados incluídos no Nível 1, que são
cotados através de um ativo ou passivo, quer diretamente (ou seja, como os preços) ou indiretamente (ou
seja, derivada de preços); e
Nível 3: a mensuração do justo valor é derivada de técnicas de avaliação que incluem um ativo ou passivo
que não possuem mercado ativo.

A Administração, na data dos balanços adotou o nível 2 para avaliar os valores justos aplicáveis
aos instrumentos financeiros da Companhia, com exceção de caixa e equivalentes de caixa e
aplicações financeiras, no qual foi adotado o nível 1.
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21. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
b)

Instrumentos financeiros - valor justo--Continuação
Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo do valor justo
Os valores justos estimados dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia e suas
controladas foram apurados conforme descrito abaixo. A Companhia e suas controladas não atuam no
mercado de derivativos, assim como não há outros instrumentos financeiros derivativos registrados em
31 de dezembro de 2019.
Disponibilidades e aplicações financeiras
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos
contábeis, e consideramos que estão avaliadas a custo amortizado baseado no valor provável de
realização.
Contas a receber e fornecedores
Decorrem diretamente das operações da Companhia e controladas, sendo mensurados pelo custo
amortizado e estão registrados pelo seu valor original, deduzido de provisão para perdas e ajuste a valor
presente quando aplicável.
Financiamentos e empréstimos - incluem encargos
Os valores justos destes financiamentos são equivalentes aos seus valores contábeis, por se tratar de
instrumentos financeiros com taxas que se equivalem às taxas de mercado e por possuírem características
exclusivas, oriundas de fontes de financiamento específicas para financiamento.
Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em "informações relevantes de
mercado". As mudanças nas premissas podem afetar significativamente as estimativas apresentadas.
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21. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
c)

Informações qualitativas e quantitativas sobre instrumentos financeiros
Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras ao qual a
Companhia e as controladas estavam expostas na data base de 31 de dezembro de 2019, foram definidos
05 cenários diferentes. Com base no boletim FOCUS de dezembro de 2019 foi extraído a projeção do
indexador SELIC / CDI para o ano de 2020 e este definido como o cenário provável; a partir deste
calculadas variações de 25% e 50%.
Para cada cenário foi calculada a receita financeira bruta não levando em consideração incidência de
tributos sobre os rendimentos das aplicações. A data base utilizada da carteira foi 31 de dezembro de
2019 projetando para um ano e verificando a sensibilidade do CDI com cada cenário.
Cenário I
+ 50%
Aplicações financeiras

Cenário II
+ 25%

32.253

26.878

31/12/2019
Cenário
Provável
21.502

Cenário III
- 25%
16.126

Cenário IV
- 50%
10.751

Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas dívidas ao qual a Companhia e suas
controladas estavam expostas na data base de 31 de dezembro de 2019, foram definidos 05 cenários
diferentes. Com base no relatório FOCUS de dezembro de 2019, foi extraída a projeção dos indexadores
CDI / IGP-DI / IGP-M / DOLAR e com base na curva futura da BM&F de 31 de dezembro de 2019 foi
extraída a projeção da LIBOR, todos para o ano de 2020 e assim definindo-os como o cenário provável;
a partir deste foram calculadas variações de 25% e 50%.
Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração incidência de
tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 2020. A data base utilizada da
carteira foi 31 de dezembro de 2019 projetando os índices para um ano e verificando a sensibilidade dos
mesmos em cada cenário.
Cenário I
+ 50%
Financiamentos e empréstimos

Cenário II
+ 25%

19.752
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16.460

31/12/2019
Cenário
Provável
13.168

Cenário III
- 25%
9.876

Cenário IV
- 50%
6.584
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21. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
d)

Gestão de capital
O capital social inclui ações ordinárias e as demais reservas atribuíveis aos acionistas controladores. O
objetivo principal da gestão de capital da Companhia é maximizar o valor do acionista.
A Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições
econômicas e requerimentos de covenants financeiros. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a
Companhia pode ajustar o pagamento de dividendos aos acionistas, devolver o capital a eles ou emitir
novas ações. A Companhia monitora o capital por meio da correlação da dívida líquida (ou caixa líquido)
em relação ao patrimônio líquido. A política da Companhia é a de manter uma posição de caixa líquido
ou, em caso de dívida líquida, que a correlação seja entre 20% e 40%. A Companhia inclui na dívida
líquida os financiamentos e empréstimos sujeitos a juros, menos caixa e equivalentes de caixa.
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Financiamentos e empréstimos sujeitos
a juros
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(Caixa)/Dívida líquida, consolidada
Patrimônio líquido
Correlação

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

266.709
(401.628)
(134.919)
724.859

201.129
(385.802)
(184.673)
625.608

264.173
(398.308)
(134.135)
724.859

201.129
(383.768)
(182.639)
625.608

(19%)

(30%)

(19%)

(29%)

Para atingir este objetivo geral, a gestão de capital da Companhia, entre outras coisas, visa assegurar que
cumpre com os compromissos financeiros associados aos financiamentos e empréstimos que definem os
requisitos de estrutura de capital. As violações no cumprimento dos covenants financeiros permitiriam
que o banco requeresse imediatamente a liquidação dos empréstimos e financiamentos. Não houve
violações dos covenants financeiros de quaisquer financiamento e empréstimos sujeitos a juros no
exercício. Não foram efetuadas alterações nos objetivos, políticas ou processos de gestão de capital
durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
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22. Receita operacional
Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas bruta para fins fiscais e as receitas apresentadas na
demonstração de resultado do exercício:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

Venda bruta de produtos
Ajuste a valor presente - AVP
Verbas comerciais
Devoluções
Deduções de vendas:
IPI
ICMS
PIS
COFINS
ISS

2.162.321
(32.585)
(72.580)
(72.246)

1.905.655
(28.054)
(62.423)
(101.746)

2.150.276
(32.585)
(72.580)
(71.480)

1.905.535
(28.054)
(62.423)
(101.746)

(75.628)
(65.294)
(25.950)
(119.571)
(511)

(63.970)
(87.148)
(21.712)
(100.126)
(284)

(78.929)
(64.566)
(25.607)
(117.987)
(269)

(63.970)
(87.147)
(21.712)
(100.126)
(266)

Receita operacional líquida

1.697.956

1.440.192

1.686.273

1.440.091

23. Despesas por natureza
A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado por função. Conforme requerido pelo CPC
26, apresenta, a seguir, o detalhamento da demonstração por natureza:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Despesas por função
Custos dos produtos vendidos e dos
serviços prestados
Com vendas
Administrativas e gerais
Outras despesas operacionais, líquidas

Despesas por natureza
Custo dos insumos e materiais
Energia, serviços de terceiros e outros
Despesa com salários e benefícios a
empregados
Depreciações e amortizações
Outras despesas/(receitas)

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

1.104.810
236.439
107.778
65.000

913.791
207.607
75.099
55.694

1.110.813
235.101
89.149
67.367

913.765
207.475
74.976
60.349

1.514.027

1.252.191

1.502.430

1.256.565

916.940
365.923

683.488
306.310

927.052
347.878

683.479
309.612

243.081
18.682
(30.599)

216.631
15.555
30.207

242.586
17.527
(32.613)

216.631
15.537
31.306

1.514.027

1.252.191

1.502.430

1.256.565
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24. Outras despesas operacionais, líquidas
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Projetos de P&D
Outras despesas

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

59.116
5.884

51.528
4.166

58.787
8.580

51.884
8.465

65.000

55.694

67.367

60.349

25. Resultado financeiro
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

Receitas aplicações financeiras
Juros
Ajuste a valor presente
Outros

21.502
1.893
32.113
726

20.193
1.483
26.466
241

22.143
1.209
32.113
(393)

20.193
1.480
26.466
241

Receitas financeiras

56.234

48.383

55.072

48.380

Juros sobre empréstimos e financiamentos
Despesas bancárias
Despesas com antecipação de recebíveis
IOF sobre operações financeiras
Ajuste a valor presente
Outros

(9.428)
(3.057)
(1.654)
(464)
(19.067)
(1.325)

(8.888)
(3.091)
(9.746)
(365)
(20.040)
(1.470)

(9.428)
(2.623)
(1.654)
(604)
(19.067)
(205)

(8.888)
(3.088)
(9.746)
(365)
(20.040)
(1.471)

Despesas financeiras

(34.995)

(43.600)

(33.581)

(43.598)

Resultado financeiro

21.239

4.783

21.491

4.782
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26. Variação cambial
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Ganho na variação cambial
Perda na variação cambial

Controladora
31/12/2019
31/12/2018

81.423
(96.123)

65.865
(100.721)

81.423
(96.123)

65.865
(100.721)

(14.700)

(34.856)

(14.700)

(34.856)

Os ganhos e perdas cambiais são referentes, substancialmente, a variações de contas pagar por importações
de insumos produtivos.

27. Cobertura de seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os riscos,
buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas contratadas são
consideradas suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
A Companhia possui a seguinte principal apólice de seguro contratada com terceiro vigente para janeiro 2019
a janeiro 2020:
Riscos cobertos

Importância segurada

Incêndio / desentulho / tumulto / explosão / implosão

R$155.000

Alagamento / Inundação
Danos Elétricos
Lucros Cessantes (P.I.4 meses)
Quebra de Máquinas
Roubo e/ou Furto Qualificado do Conteúdo
Vendaval, Furacão, Ciclone, Queda Aeronave, Impacto
Incêndio / desentulho / tumulto / explosão / implosão

R$2.000
R$500
R$5.000
R$96.000
R$1.500
R$2.000
R$30.000
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Franquia
R$20 a R$250 ou 10 % a 15% dos
prejuízos
R$250 ou 10% dos prejuízos
R$5 ou 10% dos prejuízos
Conforme cobertura de origem
5 dias
R$25 ou 10% dos prejuízos
R$50 ou 10% dos prejuízos
R$250 ou 10% dos prejuízos
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28. Informação por segmento
As informações por segmento a seguir são utilizadas pela Administração da Intelbras para avaliar o
desempenho dos segmentos operacionais e tomar decisões com relação à alocação de recursos, sendo o lucro
bruto a medida utilizada no desempenho de seus segmentos operacionais.
SEGURANÇA
Segmento formado por linhas de negócio relacionadas à segurança eletrônica, tais como equipamentos para
videovigilância analógica (CFTV), videovigilância IP (CFTV IP), alarmes e sensores contra intrusão, alarmes
e sensores contra incêndio e controle de acessos (controladores e dispositivos para uso condominial,
residencial e empresarial).
COMUNICAÇÃO
Segmento formado por linhas de negócio relacionadas à comunicação de voz, imagem e dados, bem como
para infraestrutura de redes. São comercializados equipamentos para a infraestrutura de redes empresariais,
residenciais e de fibra ótica, sistemas de comunicação residenciais, empresariais e seus acessórios.
ENERGIA
Segmento formado por linhas de negócio associadas ao fornecimento de energia para equipamentos
eletroeletrônicos e consumidores em geral, além de dispositivos para proteção e economia de energia em
residências, empresas e condomínios. São comercializadas as linhas de fontes, baterias, nobreaks, sensores
de iluminação, além de geradores de energia solar on-grid e off-grid.
As operações da Companhia são realizadas no Brasil e no exterior, e não existem clientes que representem
mais de 10% da receita de cada segmento.
Comunicação

31/12/2019
Segurança
Energia

Total

Comunicação

31/12/2018
Segurança Energia

Total

Receita
operacional
líquida

576.025

1.006.562

115.369

1.697.956

576.595

823.255

40.342

1.440.192

Lucro bruto

183.549

377.643

31.954

593.146

187.064

327.255

12.082

526.401
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28. Informação por segmento--Continuação
Apresentamos abaixo as informações dos ativos que regularmente são geradas e analisadas pelos gestores dos
respectivos segmentos, que compreendem os seguintes ativos: contas a receber, imobilizado e intangível. Os
passivos são compostos por fornecedores. Esses dados são regularmente analisados pela Administração para
avaliar os investimentos e alocação de recursos necessários para cada segmento. Outros segmentos são
referentes à ativos e passivos comuns à todas as áreas da Companhia, inclusive administrativas, não
correspondendo à segmentos divulgáveis. Eliminações representam adequações à contabilização referente às
normas contábeis relacionadas ao CPC 47 (IFRS 15) – Receita de contrato com cliente e CPC 12 – Ajuste a
valor presente.
2019
Comunicação

Segurança

Energia

Outros Segmentos

Eliminações

Total

Ativos

235.934

316.957

32.152

197.238

(98.262)

684.019

Passivos

141.602

285.644

32.717

20.329

(13.933)

466.359

2018
Comunicação

Segurança

Energia

Outros Segmentos

Eliminações

Total

Ativos

224.656

249.205

12.552

88.788

(88.020)

487.181

Passivos

139.271

197.508

13.846

17.525

(11.554)

356.596

29. Informações sobre transações e saldos com partes relacionadas
A Companhia tem como atividade preponderante a fabricação, o desenvolvimento e o comércio de
equipamentos de segurança eletrônica e serviços para vigilância e monitoramento eletrônico, equipamentos e
terminais de consumo para comunicação de voz e/ou dados, equipamentos, serviços e meios para
comunicação de voz e/ou dados de uso profissional, equipamentos de redes, meios e soluções para a
infraestrutura de comunicação de dados. O detalhamento das empresas controladas pela Companhia está
descrito na nota explicativa 2.
Controladora
31/12/2019
Transações de balanço
Ativo
Empréstimos
Empréstimos concedidos - Prediotech
Empréstimos concedidos - Décio
Passivo
Fornecedores
Fornecedores - Dahua
Fornecedores - Décio (nota 13)

31/12/2018

1.314
700
2.014

60
60

(153.386)
(1.176)
(154.562)

-

Transações de resultado
Vendas realizadas pela controlada Décio para a Companhia
Vendas realizadas pela controlada Ascent para a Companhia
Compras realizadas pela Companhia da Dahua – a partir de novembro de
2019

1.306
8.194

7.634

(47.241)

-

Total de transações com partes relacionadas registradas no resultado

(37.741)

7.634
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29. Informações sobre transações e saldos com partes relacionadas--Continuação
Transações entre partes relacionadas
Os saldos com partes relacionadas referem-se a transações com condições específicas pactuadas entre as
partes, sendo que os saldos em geral sofrem atualização com o indicador Selic. Por fim, a Companhia entende
que as transações entre partes relacionadas possuem características operacionais, assim, em sua demonstração
de fluxo de caixa os efeitos são mantidos nas atividades operacionais.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia celebrou um acordo de cooperação ("Acordo de Cooperação")
com a Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., sociedade pertencente ao grupo econômico da Dahua Europe
B.V. Nos termos do Acordo de Cooperação, há um compromisso de adquirir exclusivamente da fornecedora
Dahua produtos de circuito fechado de televisão composto por câmeras de segurança eletrônica e gravadores
digitais de vídeo, sujeito à observância, pela fornecedora Dahua, de determinadas condições comerciais,
conforme estabelecidas no Acordo de Cooperação. A partir de novembro de 2019, a fornecedora Dahua
adquiriu ações representativas de 10% do capital social da Companhia.
Garantias
A Companhia presta garantia referente aos financiamentos e empréstimos descritos na nota explicativa 14 e
que são concedidos para as instituições financeiras, sendo carta fiança e bens do ativo imobilizado. Não há
garantias prestadas a terceiros.
Remuneração do pessoal-chave da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os membros do Conselho de Administração e diretores estatutários
e não-estatutários, cujas atribuições envolvem o poder de decisão e o controle das atividades da Companhia.
A remuneração de curto prazo do pessoal-chave da Administração totalizou R$11.227 em 31 de dezembro de
2019 (R$10.029 em 31 de dezembro de 2018). Neste valor estão englobados benefícios de curto prazo, que
correspondem a: (i) pró-labore ou honorário pago à diretoria e aos membros do Conselho de Administração;
(ii) bônus pago à diretoria e (iii) outros benefícios, como plano de saúde. A Companhia não concede a seus
administradores benefícios pós emprego e /ou benefícios de rescisão de contrato de trabalho, além dos
previstos pela legislação aplicável. O pessoal-chave da Administração não possui benefícios de longo prazo,
como plano de pensão, plano de remuneração em ações, entre outros.
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30. Itens que não afetam o caixa e alterações de passivo
As transações ocorridas no exercício que não afetaram os fluxos de caixa de Companhia estão abaixo
apresentadas:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Itens que não afetam caixa:
Aquisição de controlada:
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Imobilizado
Intangível
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos
Tributos
Outras contas a pagar
Variação cambial em controlada no exterior
Imposto de renda e contribuição social relativos a
combinação de negócios
Alterações em passivos decorrente de atividades de
financiamento:
Aquisição de controladas a prazo
Aquisição de imobilizado a prazo
Aquisição de imobilizado com financiamentos e
empréstimos - Finimp
Pagamento de fornecedores com financiamentos e
empréstimos - Finimp
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Controladora
31/12/2019
31/12/2018

2.008
367
56
300
2.095
25
(702)
(244)
(2.265)
(480)
(490)

29
5
35
18
(2)
(14)
(6)
(3)

-

-

-

-

-

-

-

-

25

98

25

98

6.256

-

6.256

-

15.081
(5.467)

3.436

15.081
(5.467)

3.436

(2.534)

-

-

-

53.037

77.305

53.037

77.305
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31. Eventos subsequentes
Trânsito em julgado de ação de exclusão do ICMS da Base de cálculo do PIS e da COFINS
Como mencionado na nota explicativa 9.a, a Companhia impetrou ação judicial pleiteando o direito de excluir
da base de cálculo da apuração do PIS e da COFINS o ICMS incidente sobre suas vendas. Em 8 de outubro
de 2020 transitou em julgado, no Tribunal Regional da 4ª região, o processo movido pela Companhia
assegurando-lhe a exclusão do ICMS. A Companhia está estimando os valores de crédito fiscais
correspondentes em aproximadamente R$136.430, sendo que R$73.579 se refere ao valor histórico e
R$62.851 se refere a correção.
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RELATÓRIO DA ADMINSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Intelbras gera uma receita líquida consolidada de R$ 1.440.192 mil e um EBITDA de R$203.556 mil.
São José (SC), 23 de novembro de 2020 – A Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
(“Intebras” ou “Companhia”) divulga os seus resultados consolidados do exercício findo em 31 de dezembro de
2018. Os valores aqui apresentados são comparados com o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, exceto
se indicado de outra forma. Os saldos contábeis aqui apresentados foram elaborados de acordo com a legislação
societária brasileira e as práticas adotadas no Brasil, já em conformidade com as normas internacionais de
contabilidade (IFRS).
DESTAQUES
x Receita operacional líquida totalizou R$1.440.192 mil no ano de 2018 (-3,9% a/a);
x Lucro Bruto de R$526.401 mil no ano de 2018 (+0,3% a/a);
x O EBITDA atingiu o valor R$203.556 mil no ano de 2018 (+4,6% a/a);
x Lucro Líquido de R$162.496 mil no ano de 2018 (-11,6% a/a), representando 11,3% das receitas líquidas;
x Investimentos em CAPEX totalizaram de R$35.571 mil;

PRINCIPAIS INDICADORES
2018

2017

Variação

1.440.192

1.498.236

-3,9%

Lucro Bruto
Margem Bruta

526.401
36,6%

524.870
35,0%

0,3%
1,5 p.p

EBITDA
Margem EBITDA

203.556
14,1%

194.564
13,0%

4,6%
1,1 p.p

Lucro Líquido
Margem Líquida

162.496
11,3%

183.792
12,3%

-11,6%
(1,0) p.p

5,66
6,23

6,40
7,04

-11,5%
-11,4%

43,7%

43,9%

(0,2) p.p

R$ mil (exceto quando indicado)
Receita Líquida Total

Lucro líquido, por ação ordinária – R$
Lucro líquido, por ação preferencial – R$
ROIC
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2018 foi desafiador para o Brasil, com um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,1%, aquém
das necessidades para retomar a recessão dos anos 2014 a 2016. As eleições de um novo governo federal ao
final do ano, no entanto, injetaram ânimo nos agentes de mercado e na população em geral.
O fraco crescimento do PIB não impediu a companhia de atingir uma receita líquida de R$1.440 milhões, e um
lucro líquido de R$162 milhões. Nosso resultado foi ligeiramente menor que o verificado no ano anterior, em
função de um contrato não recorrente que havíamos celebrado com a EAD – Empresa Administradora da
Digitalização, que gerou receitas relevantes, porém não recorrentes, no exercício de 2018.
Nossa capacidade de entender o comportamento do mercado e do consumidor, trazendo soluções inovadora e
antecipando suas necessidades nos permitiu ter uma receita similar ao ano anterior, a despeito da receita não
recorrente citada no parágrafo anterior.
Decidimos descontinuar as atividades de nossa controlada no México. As iniciativas para encerrar a operação e
os custos inerente ao encerramento da unidade foram substancialmente incorridas e registradas no ano de 2018.
Não esperamos incorrer em custos adicionais quando da liquidação do registro da controlada pelas autoridades
daquele país.
Outro ponto importante a destacar é que tomamos a decisão de iniciar a construção de uma nova fábrica, na
área industrial do município de São José, Santa Catarina. A nova planta contará com aproximadamente 46 mil
m2 de área construída.
No início de 2020 o mundo foi acometido de uma crise como há muito não se via. E talvez nunca tenha havido
algo com os contornos que a pandemia global do COVID-19 teve. Praticamente todos os países do mundo
sofreram o impacto causado pelo novo corona vírus. A crise causou, além das dolorosas e irreparáveis perdas de
vidas, danos relevantes à economia global. Redução no produto interno bruto de diversos países, interrupção de
determinadas cadeias de fornecimento e um inevitável aumento do desemprego. A Companhia estava
preparada para enfrentar a crise, com um caixa robusto e com produtos adequados para suprir a demanda das
pessoas em um momento que ficar em casa foi essencial para sua segurança e saúde. Nossas linhas de produção
foram mantidas em funcionamento, sustentada por um rigoroso protocolo de segurança.
Ainda é cedo para identificar a extensão do impacto da Pandemia nos próximos anos, mas esperamos uma
recuperação econômica contínua e sustentável. Adicionalmente, o modo de viver e trabalhar foi definitivamente
modificado pela crise. O homework, o homeschooling e a educação a distância (EaD) continuarão a ser parte
importante da vida das pessoas.
A companhia continuará a investir em inovação e desenvolvimento de produtos que representem soluções
inovadoras para transformar a forma com que as pessoas se comunicam, se conectam e se protegem.
Acreditamos estar prontos para contribuir e suportar os desafios que se impões para a nova realidade que se
apresenta.

A Direção
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COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO DO ANO
Principais indicadores financeiros
2018

2017

Variação

1.440.192

1.498.236

-3,9%

Lucro Bruto
Margem Bruta

526.401
36,6%

524.870
35,0%

0,3%
1,6 p.p

EBITDA
Margem EBITDA

203.556
14,1%

194.564
13,0%

4,6%
1,1 p.p

Lucro Líquido
Margem Líquida

162.496
11,3%

183.792
12,3%

-11,6%
(1,0) p.p

5,66
6,23

6,40
7,04

-11,5%
-11,4%

43,7%

43,9%

(0,2) p.p

R$ mil (exceto quando indicado)
Receita Líquida Total

Lucro líquido, por ação ordinária – R$
Lucro líquido, por ação preferencial – R$
ROIC

Comentários a administração
x Receita líquida de vendas
As receitas líquidas da Companhia totalizaram R$1.440.192 mil no ano de 2018, representando uma redução
em relação ao ano anterior de R$58.044 mil ou -3,9%. Em 2017 celebramos um contrato com a EAD – Empresa
Administradora da Digitalização, que gerou receitas relevantes, porém não recorrentes. A EAD foi constituída
por operadoras de telefonia que venceram um leilão de faixa de frequência (700 MHz) e, como contrapartida,
assumiram um compromisso com o Governo Federal para apoiar a conversão dos receptores de TV analógico
para digital. Uma de suas metas era comercializar conversores de sinal digital. O contrato da Intelbras com a
EAD previa a importação e/ou fabricação dos conversores que eram adquiridos pela EAD para serem por ela
disponibilizados ao mercado. Esse contrato foi concluso em 2018, mas o maior volume de receitas foi gerado
em 2017.
As vendas para a EAD no ano de 2018 foram da ordem de R$39.699 mil e em 2017 totalizaram R$211.921 mil.
O EBITDA gerado foi de R$3.440 mil contra R$29.471 mil em 2017. As vendas entre 2017 e 2018 foram
expressivas dado que era necessário converter todo o parque instalados de aparelhos, o que foi concluso em
2018. Excluindo-se as vendas desse contrato, ou seja, as vendas não recorrentes ao EAD, teríamos um
crescimento de vendas líquidas no ano de 2018 em relação 2017 na ordem de 8,9%.
x Lucro bruto
R$ mil
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos
Lucro bruto

INTELBRAS

2018

2017

' R$

'%

2018

2017

1.440.192
(913.791)
526.406

1.489.236
(973.366)
524.870

(58.044)
59.575
1.531

-3,9%
-6,1%
0,3%

100,00%
-63,4%
36,6%

100,00%
-65,0%
35,0%
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Os custos dos produtos vendidos da Companhia totalizaram R$913.791 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018, representando uma redução de 6,1%, quando comparado a 2017. O lucro bruto foi
de 63,4% (1,6 p.p em relação a 2017).
O comportamento dos custos e da margem está diretamente associada ao contrato com o EAD mencionado
na seção receita líquida de vendas, não havendo outros fatores relevantes que afetaram o comportamento
dessa conta.
x Despesas operacionais
R$ mil

Com vendas
Administrativas e gerais
Outras (despesas)/receitas, líquidas

2018
(207.607)
(75.099)
(55.694)
(338.400)

Total
1 Representatividade da despesa em relação à receita líquida.

' R$
(4.080)
10.351
1.824
447

2017
(203.527)
(85.450)
(53.870)
(342.847)

'%
2,0%
12,1%
3,4%
11,3%

2018 1

2017 1

-14,4%
-5,2%
-3,9%
-23,5%

-13,7%
-5,7%
-3,6%
-22,9%

As despesas com vendas da Companhia totalizaram R$207.607 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, representando um aumento de R$4.080 mil ou 2,0%, quando comparado ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram R$203.527 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente: (i) do aumento no quadro de colaboradores da área comercial, totalizando 27 pessoas a mais
ao final de 2018, que impactou diretamente nas despesas de folha de pagamento em R$2.232,1 mil; e (ii) das
despesas de viagens também apresentaram incremento no total de R$1.606,1 mil.
As despesas administrativas e gerais totalizaram R$75.099 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, representando uma redução de R$10.351 mil ou 12,1%, quando comparado ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram R$85.450 mil. Essa redução decorreu
principalmente (i) da redução na participação dos empregados em R$7.202 mil; (ii) da redução dos gastos
com a Ascent; e (iii) da manutenção das despesas, assegurando um crescimento orgânico da estrutura, onde
os reajustes salariais tomaram como base a inflação.
x EBITDA
R$ milhões (exceto quando indicado)
Lucro líquido
(+/-) Imposto de renda e CSLL
(+/-) Resultado financeiro líquido
(+) Depreciação
(+) Amortização
EBITDA

2018

2017

162.496
(4.568)
30.073

183.792
13.667

11.604
3.951
203.556

(15.436)
8.747
3.794
194.564

'

4,6%

O EBITDA atingiu o valor de R$203.556 em 2018, um aumento de 4,6% quando comparado ao ano de 2017,
a variação do EBITDA está impactada por dois fatores: um resultado operacional ligeiramente menor que o
ano de 2017 em função do encerramento do contrato com a EAD; e uma variação cambial maior que no ano
de 2017 em função da depreciação do Real frente ao dólar no ano de 2018.
A margem EBITDA de 2019 foi de 14,1%, ante 13,0% em 2017, demonstrando estabilidade e consistência
entre os dois exercícios.
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x ROIC
R$ milhões (exceto quando indicado)
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
NOPAT
(Caixa)/Dívida líquida
PL
Capital Empregado
ROIC
ROIC pre-tax (1)

2018

2017

188.001
4.568
182.854

182.023
(13.667)
192.569

(184.673)
625.608
440.935

(137.145)
520.512
383.367

41,5%
42,6%

43,7%
47,5%

'

-2,2 p.p
- 4,9 p.p

(1) calculado com base no lucro operacional antes do resultado financeiro e sem descontar impostos

O ROIC de 2018 apresentou uma redução de 2,2 pontos percentuais em relação a 2017, atingindo 41,5%. O
ROIC pretax (medido apenas com base no resultado antes das despesas financeiras e impostos) foi de 42,6%.
A variação no ROIC deve-se em sua maior parte ao aumento do capital empregado no ano.

ESTRUTURA DE CAPITAL
Posição do caixa e dívida
R$ mil (exceto quando indicado)

2018

Empréstimos e financiamentos, passivo circulante
Empréstimos e financiamentos, passivo não circulante
Endividamento bruto
Caixa e equivalente de caixa
Caixa líquido/ (dívida líquida)

(55.102)
(146.027)
(201.129)
385.802
184.673

2017
(37.230)
(146.359)
(183.589)
320.734
137.145

Nossa estratégia de gestão de capital é manter uma posição de caixa líquido. A posição em 31 de dezembro de
2018 está superior a de 2017 em função de nossas projeções de crescimento da receita para os anos futuros e o
consequente aumento da necessidade de capital que tal crescimento impõe.
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Variação do caixa

A geração de caixa operacional de R$228.373 mil resulta, substancialmente, do lucro auferido no ano.
As atividades de financiamento da Companhia podem ser resumidas em captação de R$52 milhões e pagamentos
de principal e juros de R$115 milhões. Os pagamentos aos acionistas por conta de dividendos e juros sobre capital
próprio foram de R$62 milhões.

RELACIONAMENTO COM AUDITORES

Em conformidade com a Instrução CVM 381/03, informamos que a Companhia e sua controlada adotam como
procedimento assegurar-se de que a realização da prestação de outros serviços não venha afetar a
independência e objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria independente.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a Ernst & Young prestou outros serviços, além de
serviços de auditoria, relacionados a emissão de relatório de asseguração razoável das informações contidas no
relatório de demonstrativo anual (RDA), totalizando o montante de R$ 245.000,00. Nossa avaliação indicou que
os referidos serviços não impactaram na independência e objetividade necessárias ao desempenho dos serviços
de auditoria externa.
Avisos legais
Algumas das afirmações realizadas nesse documento foram baseadas em hipóteses, premissas e perspectivas da Administração da
Companhia, levando-se em conta dados e informações disponíveis na data de elaboração do documento. Os resultados reais, desempenho
e eventos podem divergir significativamente daqueles aqui expressos, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais
e econômicas no Brasil e outros países; níveis de câmbio, entre outros. Certas informações percentuais e valores divulgados neste
documento podem ter sido arredondados para fins de divulgação, assim, totais em algumas tabelas podem não representar a soma
aritmética dos números que os precedem e podem diferir daqueles apresentados nas demonstrações financeiras. O presente relatório de
desempenho inclui dados contábeis e não contábeis tais como, operacionais, financeiros pro forma e projeções com base na expectativa
da Administração da Companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da
Companhia.
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O EBITDA (lucro antes de juros, imposto de renda e contribuição social, receitas e despesas financeiras, depreciação e amortização) não é
uma medida de desempenho financeiro segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil. Por não considerar despesas intrínsecas ao
negócio, o EBITDA apresenta limitações que afetam seu uso como indicador de rentabilidade ou liquidez. O EBITDA não deve ser
considerado como alternativa ao lucro líquido ou fluxo de caixa operacional. Além disso, o EBITDA não possui significado padrão, e nossa
definição pode não ser comparável com a definição adotada por outras Companhias. Os resultados extraordinários considerados para
efeito de cálculo do EBITDA Ajustado e do Lucro Líquido Ajustado também não devem ser considerados como alternativa ao EBITDA e ao
lucro líquido, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos
Administradores e Acionistas da

Intelbras S.A. Industria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
São José - SC
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Intelbras S.A. Industria de
Telecomunicação Eletrônica Brasileira (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
Companhia em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações
e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Ênfase – Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Chamamos atenção à nota explicativa 3.12 e 21 às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia de 31 de dezembro de 2018 e 2017, que foram alteradas e estão sendo
reapresentadas para apresentar lucro por quota e as demonstrações do valor adicionado, aprimorar
certas divulgações em notas explicativas e para refletir a correção de erros, conforme descrito na
referida nota explicativa. Em 22 de fevereiro de 2019 e 1 de março de 2018, emitimos relatórios de
auditoria sem modificação sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente,
que ora estão sendo reapresentadas. Nossa opinião continua sendo sem qualquer modificação, uma
vez que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e seus valores correspondentes aos
exercícios anteriores foram ajustados de forma retrospectiva.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo,
a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os
resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em
relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas
nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles
executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
Reconhecimento de receita de vendas
O processo de reconhecimento de receita da Companhia envolve um número elevado de transações
que exigem um monitoramento adequado da Companhia e para o objetivo de assegurar de que todos
os produtos faturados tenham sido entregues aos seus respectivos clientes dentro do período contábil
adequado e que, portanto, as receitas de vendas de mercadorias sejam reconhecidas dentro de seus
períodos de competência. As receitas auferidas pela Companhia e seus critérios de reconhecimento
no resultado, encontram-se divulgados nas notas explicativas 3.12 e 21.
Esse item foi considerado como um principal assunto de nossa auditoria tendo em vista o grande
volume e a pulverização de transações diárias ocorridas. Eventuais falhas que envolvem o
reconhecimento de receita pela Companhia, poderiam provocar distorções significativas nas
demonstrações financeiras.
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Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos incluíram, entre outros, o entendimento dos controles internos da Companhia,
análise e testes da adoção do pronunciamento CPC 47 – Receita de contrato com cliente e testes
substantivos em bases amostrais sobre o processo de reconhecimento de receita, como por exemplo
procedimentos para confirmação do corte do reconhecimento de receita e cumprimento das
obrigações de desempenho, testes documentais para verificação das vendas realizadas e
recebimentos financeiros, bem como, testes específicos de correlação entre os saldos de caixa,
contas a receber e reconhecimento das receitas, incluindo a revisão das premissas e testes
específicos nos critérios de cálculo dos ajustes a valor presente, com foco adicional sobre a avaliação
da autenticidade e adequada valorização destas receitas e o registro no correto período de
competência.
Baseado no resultado de nossos procedimentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento de
receitas de vendas, identificamos ajuste de auditoria indicando a necessidade adequação ao corte de
reconhecimento da receita, considerando as definições do CPC 47 (cumprimento das obrigações de
desempenho), sendo este ajuste registrado pela administração. Esse resultado está consistente com
a avaliação da administração, assim, consideramos que as práticas contábeis, registros contábeis,
assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas 3.12 e 21, adotados pela
administração, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em seu conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia.
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 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 NBC TG 09 - Demonstração
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
10
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
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x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais.
x Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do 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.
Blumenau, 23 de novembro de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Alexandre Rubio
Contador CRC-1SP223.361/O-2
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Total do ativo

Ativo não circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante

9
10
11

6
15.b
19.a
8.a
28

5
6
7
8.a

Nota

1.290.210

4.937
13.761
13.137
27.267
1.220
2.316
163.288
50.483
276.409

385.802
268.473
344.021
10.795
4.710
1.013.801

31/12/2018
(reapresentado)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Balanços patrimoniais

1.188.836

479
13.813
5.981
27.005
1.217
1.068
151.227
48.277
249.067

320.734
297.662
309.042
7.868
4.463
939.769

Consolidado
31/12/2017
(reapresentado)

917.218

69
17.443
12.474
503
352
841
128.838
49.187
209.707

295.019
174.401
227.320
6.271
4.500
707.511

01/01/2017
(reapresentado)

1.288.710

4.937
13.761
13.137
27.267
60
1.220
4.733
163.202
49.091
277.408

383.768
268.242
344.019
10.793
4.480
1.011.302

31/12/2018
(reapresentado)

1.189.750

6.286
13.682
5.981
27.005
1.218
1.068
151.188
48.277
254.705

317.993
296.161
308.693
7.868
4.330
935.045

Controladora
31/12/2017
(reapresentado)

914.710

69
17.315
12.474
503
353
1.357
128.769
49.187
210.027

292.301
179.321
222.867
5.823
4.371
704.683

01/01/2017
(reapresentado)
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15

16.e

16.a
16.b
16.c
16.d

13
8.b
15.a
9

12
13
14
8.b
15.a
4.2

1.290.210

350.000
(36.793)
305.955
26.161
(19.144)
(571)
625.608

146.027
11.592
4.007
2.404
164.030

356.597
55.102
47.670
6.757
445
10.409
23.592
500.572

1.188.836

350.000
(36.793)
181.299
26.675
(669)
520.512

146.359
12.119
2.227
3.643
164.348

365.181
37.230
49.833
11.253
467
13.874
4.622
21.516
503.976

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total do passivo e patrimônio líquido

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Ajustes acumulados de conversão
Total do patrimônio líquido

Passivo não circulante
Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
Investimentos com passivo a descoberto
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante

Passivo circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
Provisão para garantias
Juros sobre capital próprio e dividendos
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

Passivo

Nota

917.218

100.000
(36.793)
299.075
26.949
(863)
388.368

109.300
15.041
2.554
2.907
129.802

295.851
31.788
33.701
6.741
12.688
6.143
12.136
399.048

01/01/2017
(reapresentado)

1.288.710

350.000
(36.793)
305.955
26.161
(19.144)
(571)
625.608

146.027
11.592
4.007
2.404
164.030

356.594
55.102
47.626
6.743
445
10.388
22.174
499.072

31/12/2018
(reapresentado)

1.189.750

350.000
(36.793)
181.299
26.675
(669)
520.512

146.359
12.119
2.227
3.677
3.643
168.025

364.769
37.230
49.795
10.920
467
13.867
4.622
19.543
501.213

Controladora
31/12/2017
(reapresentado)

914.710

100.000
(36.793)
299.075
26.949
(863)
388.368

109.300
15.041
2.553
2.908
129.802

294.596
31.788
33.569
6.266
12.682
6.143
11.496
396.540

01/01/2017
(reapresentado)

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)
Nota
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos e dos
serviços prestados

Lucro operacional antes do resultado
financeiro
Receitas financeira
Despesas financeira
Variação cambial líquida

1.440.192

1.498.236

1.440.091

1.489.723

22

(913.791)

(973.366)

(913.765)

(969.939)

526.401

524.870

526.326

519.784

22
22
9

(207.607)
(75.099)
-

(203.527)
(85.450)
-

(207.475)
(74.976)
4.474

(201.002)
(80.088)
(4.322)

22/23

(55.694)

(53.870)

(60.349)

(52.288)

(338.400)

(342.847)

(338.326)

(337.700)

188.001
48.383
(43.600)
(34.856)

182.023
64.784
(42.240)
(7.108)

188.000
48.380
(43.598)
(34.856)

182.084
64.784
(42.231)
(7.178)

157.928

197.459

157.926

197.459

19

(2.588)

(7.175)

(2.586)

(7.175)

19

7.156

(6.492)

7.156

(6.492)

162.496

183.792

162.496

183.792

5,66
6,23

6,40
7,04

24
24
25

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social –
correntes
Imposto de renda e contribuição social –
diferidos
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por ação - Básico e
diluído (em R$)
Ordinárias
Preferenciais

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado)
(reapresentado)

21

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Administrativas e gerais
Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Variação cambial sobre investimentos no
exterior
Resultado abrangente total

9

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado)
(reapresentado)

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado)
(reapresentado)

162.496

183.792

162.496

183.792

98

194

98

194

162.594

183.986

162.594

183.986

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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476
16.f
16.f
16.f

16.c

9

16.f
16.f

16.c

9

-

(36.793)

-

-

350.000

-

-

250.000
-

-

-

-

(36.793)

-

-

350.000

(36.793)

100.000

Ações em
tesouraria

37.315

8.125
-

18

-

-

29.190

9.190
-

-

-

268.640

133.145
-

-

-

135.495

(119.176)
-

-

-

254.671

Incentivos
fiscais

-

(1.427)
(22.193)
7.006

-

-

16.614

20.462
(28.252)

-

-

24.404

Lucros
retidos

Reservas de lucros

20.000

Legal

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldos em 31 de dezembro de 2018
(reapresentado)

Saldos em 31 de dezembro de 2017
(reapresentado)
Realização do custo atribuído, líquido dos
efeitos tributários
Variação cambial sobre investimento em
controladas no exterior
Lucro líquido do exercício
Destinações:
Reserva legal
Reservas de incentivos fiscais
Lucros retidos
Dividendos do ano
Juros sobre capital próprio do ano
Dividendos anos anteriores
Transferência para prejuízos acumulados

Saldos em 01 de janeiro de 2017
(reapresentado)
Realização do custo atribuído, líquido dos
efeitos tributários
Variação cambial sobre investimento em
controladas no exterior
Lucro líquido do exercício
Destinações:
Reserva legal
Reservas de incentivos fiscais
Lucros retidos
Juros sobre capital próprio
Dividendos

Nota

Capital
social

Reserva de
capital

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

26.161

-

-

(514)

26.675

-

-

(274)

26.949

Ajuste de
avaliação
patrimonial

(571)

-

98
-

-

(669)

-

194
-

-

(863)

Ajustes
acumulados
de conversão

-

(19.144)

(8.125)
(133.145)
1.427
(5.209)
(30.096)
(7.006)

162.496

514

-

(9.190)
(130.824)
(20.462)
(23.590)
-

183.792

274

Lucros
(prejuízos)
acumulados

625.608

(5.209)
(30.096)
(22.193)
-

98
162.496

-

520.512

(23.590)
(28.252)

194
183.792

-

388.368

Total

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Nota

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado)
(reapresentado)

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado)
(reapresentado)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos impostos
Ajustes para:
Juros provisionados e variação
Depreciação
Amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
Provisão para perda esperada para risco de crédito
Provisão para obsolescência
Ajuste a valor presente
Provisão descontos comerciais
Provisão para garantias
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado

10
11
9
15
6
7

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber
(Aumento) em estoques
(Aumento) em tributos a recuperar
(Aumento) redução em depósitos judiciais
(Aumento) em outros ativos
(Redução) aumento em fornecedores
(Redução) aumento em salários, encargos e participação
a pagar
(Redução) em tributos a recolher
Imposto de renda e contribuição social pagos
Aumento em outras contas a pagar
Caixa líquido gerado das atividades operacionais

157.928

197.459

157.926

197.459

2.664
11.604
3.951
-

14.408
8.747
3.794
-

2.666
11.586
3.951
(4.474)

14.435
8.732
3.794
4.322

1.758
2.538
(201)
2.417
638
(3.465)
3.523

140
1.357
1.455
810
26.310
1.185
1.926

1.759
3.638
1.128
2.417
638
(3.480)
3.522

141
378
238
809
26.310
1.185
1.876

183.355

257.591

181.277

259.679

20.945
(35.902)
(3.189)
115
(118)
71.891

(124.420)
(84.629)
(28.100)
3.732
(830)
35.572

24.353
(37.583)
(3.187)
(17)
(211)
72.304

(122.828)
(87.515)
(28.548)
3.735
(824)
36.415

(2.177)
(3.765)
(3.913)
1.131

16.133
3.483
(9.169)
3.346

(2.169)
(3.443)
(3.911)
1.686

16.226
3.626
(9.169)
1.854

228.373

72.709

229.099

72.651

(30.591)
198
(1.248)
98
(4.980)
(1.550)

(27.509)
882
(227)
(3.184)
-

(30.543)
198
(2.770)
(4.980)
-

(27.474)
882
(227)
(3.184)
-

(38.073)

(30.038)

(38.095)

(30.003)

52.165
(115.275)
(62.122)

71.685
(35.276)
(53.365)

52.166
(115.275)
(62.120)

71.685
(35.276)
(53.365)

(125.232)

(16.956)

(125.229)

(16.956)

65.068
320.734
385.802

25.715
295.019
320.734

65.775
317.993
383.768

25.692
292.301
317.993

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens dos ativos imobilizados
Recebimento pela venda do imobilizado
Aquisição em outros investimentos
Caixa proveniente de combinação de negócios
Aquisições de bens dos ativos intangíveis
Aquisições de investimentos em controladas

10;2
9
9
9
11

Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos captados
Empréstimos pagos (principal e juros)
Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamentos
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

13/29
13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações dos valores adicionados
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado)
(reapresentado)

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado)
(reapresentado)

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços líquido
de devoluções
Outras receitas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

1.718.907

1.830.326

1.717.688

1.822.792

1.714.745
6.700
(2.538)

1.829.561
2.122
(1.357)

1.714.626
6.700
(3.638)

1.821.048
2.122
(378)

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços
vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda de valores ativos

(990.567)

(1.083.735)

(993.860)

(1.071.874)

(683.488)
(306.310)
(769)

(779.726)
(303.640)
(369)

(683.479)
(309.612)
(769)

(776.314)
(295.191)
(369)

Valor adicionado bruto

728.340

746.591

723.828

750.918

Depreciação e amortização

(15.555)

(12.541)

(15.537)

(12.484)

712.785

734.050

708.291

738.434

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras, variações cambiais positivas

114.248
114.248

101.594
101.594

118.718
4.474
114.244

95.244
(4.322)
99.566

Valor adicionado total a distribuir

827.033

835.644

827.009

833.678

Distribuição do valor adicionado

827.033

835.644

827.009

833.678

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

216.631
180.139
25.506
10.986

210.681
174.642
24.294
11.745

216.631
180.139
25.506
10.986

210.681
174.642
24.294
11.745

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

300.893
89.367
211.239
287

352.435
119.732
232.384
319

300.872
89.365
211.239
268

352.435
119.732
232.384
319

Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras, variações cambiais negativas
Aluguéis

147.013
144.397
2.616

88.736
86.213
2.523

147.010
144.394
2.616

86.770
84.247
2.523

Remuneração de Capitais Próprios
Juros sobre o capital próprio e lucros distribuídos
Lucros retidos no exercício

162.496
35.305
127.191

183.792
23.590
160.202

162.496
30.096
132.400

183.792
23.590
160.202

Valor adicionado
entidade

líquido

produzido

pela

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (a “Companhia”), constituída em 22 de
março de 1976, é uma entidade com sede na cidade de São José - SC, com filial no próprio município de São
José - SC, em Santa Rita do Sapucaí - MG e em Manaus – AM. Possuí também empresas controladas em
Porto Alegre – RS e na Ásia.
Tem como atividades preponderantes a fabricação, o desenvolvimento e o comércio de equipamentos de
segurança eletrônica e serviços para vigilância e monitoramento eletrônico, equipamentos e terminais de
consumo para comunicação de voz e/ou dados, equipamentos, serviços e meios para comunicação de voz e/ou
dados de uso profissional, equipamentos de redes, meios e soluções para a infraestrutura de comunicação de
dados.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
2.1 Base de preparação e apresentação
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem a legislação societária, os
Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e conforme as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).
Conforme divulgado na nota explicativa 2.5, a Administração da Companhia decidiu reapresentar as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Desta
forma, essas demonstrações financeiras substituem as anteriormente aprovadas e emitidas em 22 de
fevereiro de 2019, e 1º de março de 2018, respectivamente.
As demonstrações financeiras individuais da Controladora são divulgadas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas. Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas são
contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial ajustada na proporção detida nos direitos e nas
obrigações contratuais da Companhia. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras
individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e
patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Controladora. Contudo, não há diferença entre o
patrimônio líquido e o resultado consolidado apresentado pela Companhia e o patrimônio líquido e
resultado da entidade controladora em suas demonstrações financeiras individuais. Desta forma, as
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e as demonstrações financeiras individuais da
controladora estão sendo apresentadas lado-a-lado em um único conjunto de demonstrações financeiras.
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.1 Base de preparação e apresentação--Continuação
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico,
exceto se indicado de outra forma.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas no curso normal das
operações e no pressuposto da continuidade dos negócios da Companhia. A Administração realiza uma
avaliação sobre sua capacidade de continuar operando ao preparar as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de reais (R$) e
todos os valores são arredondados para o milhar mais próximo, exceto se indicado de outra forma. Em
certas circunstâncias, isso pode levar a diferenças não significativas entre a soma dos números e os
subtotais apresentados nos quadros.
A Companhia considerou, na preparação das suas demonstrações financeiras, todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e
correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 23 de novembro de 2020.
2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de
apresentação da controladora.
As demonstrações financeiras de cada controlada incluída na consolidação são preparadas usando-se a
moeda funcional de cada investida. Ao definir a moeda funcional de cada uma de suas investidas, a
Administração considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda dos serviços
prestados e a moeda na qual a maior parte do custo de sua prestação de serviços é paga ou incorrida.
2.3 Uso de estimativa
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas é necessário utilizar estimativas
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Companhia
e de suas controladas incluem, portanto, as seguintes principais estimativas: referentes à seleção de vida
útil dos bens do ativo imobilizado, as provisões necessárias para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis,
provisão para perda esperada para risco de crédito, provisão para descontos comerciais, provisão para
perda com estoques, provisão para garantias e ajuste a valor presente. Por serem estimativas, é normal
que possam ocorrer variações por ocasião das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes
ativos e passivos.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.4 Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas incluem a Companhia e suas controladas, diretas e indiretas.
As controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia, e
continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixar de existir. O controle é obtido quando
a Companhia estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a
investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos por meio do poder exercido em relação à investida.
Especificamente, a Companhia controla uma investida se, e apenas se, tiver:
x
x
x

Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe garantem a atual capacidade de
dirigir as atividades pertinentes da investida);
Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e
A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus retornos.

Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta em controle. Para dar suporte
a esta presunção e quando a Companhia tiver menos da maioria dos direitos de voto de uma investida, a
Companhia considera todos aos fatos e circunstâncias pertinentes ao avaliar se tem poder em relação a
uma investida, inclusive:
x
x
x

O acordo contratual entre o investidor e outros titulares de direito de voto;
Direitos decorrentes de outros acordos contratuais; e
Os direitos de voto e os potenciais direitos de voto da Companhia (investidor).

A Companhia avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem que
há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle anteriormente mencionados. A consolidação
de uma controlada tem início quando a Companhia obtiver controle em relação à controlada e finaliza
quando a Companhia deixar de exercer o mencionado controle.
Ativo, passivo e resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídos nas
demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver controle até a data
em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada.
Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações financeiras das controladas para alinhar
suas políticas contábeis com as políticas contábeis da Companhia. Todos os ativos e passivos, resultados,
receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados com transações entre membros da
Companhia, são totalmente eliminados na consolidação.
A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é contabilizada
como transação patrimonial.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.4 Base de consolidação--Continuação
Se a Companhia perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos correspondentes
ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor contábil na data em que o
controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer participações de não controladores na data
em que o controle for perdido (incluindo quaisquer componentes de outros resultados abrangentes
atribuídos a elas). Qualquer diferença resultante como ganho ou perda é contabilizada no resultado.
Qualquer investimento retido é reconhecido pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido.
As demonstrações financeiras consolidadas incluem a participação na seguinte empresa:
Controlada
Indústria de Telecomunicación Eletronica Brasileña de México, S.A. de C.V.
direta
Ascent Asia Limited
direta
Ascend Trading & Consulation (Shenzhen) Company Limited
indireta
Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA-ME.
direta

Participação (%)
31/12/2018
31/12/2017
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-

Apresentamos a seguir, um resumo das principais atividades das empresas controladas da Companhia:

Indústria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México, S.A. de C.V.
Controlada localizada no México (Cidade do México), cuja operação era dedicada ao desenvolvimento
comercial dos de produtos Intelbras no México, através dos canais de varejo e distribuição. Esta
controlada contava com equipe de vendas, de suporte a cliente (pré-venda, pós vendas e treinamentos) e
um área administrativa que dava suporte a toda a operação. Também operava como apoio aos
distribuidores da América Central. Em dezembro de 2017 a Diretoria decidiu pelo encerramento das
operações da empresa, os saldos divulgados nas demonstrações financeiras são os residuais das
atividades e serão baixados quando do encerramento total junto aos órgãos competentes.

Ascent Asia Limited
Controlada localizada na China (Wanchai – Hong Kong), que realiza atividades de consultoria comercial,
gestão empresarial e de informações econômicas, focada na prospecção de novos negócios. A Ascent
Asia Limited é empresa controladora da Ascend Trading & Consulation (Shenzhen) Company

Limited, sediada em Shenzhen, na China continental.
Ascend Trading & Consulation (Shenzhen) Company Limited
Controlada da Ascent Asia Limited, localizada na China (Shenzhen City), que realiza serviços de
consultoria de comércio e logística, com o objetivo de fornecer suporte à Companhia nas atividades de
desenvolvimento de fornecedores para seus insumos, bem como apoio nas atividades aduaneiras
relacionadas às operações de importação realizadas pela Companhia.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.4 Base de consolidação--Continuação

Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA-ME.
Controlada localizada no Estado do Rio Grande Sul, cidade de Porto Alegre, e que teve 100% de seu
capital adquiro pela Companhia em setembro de 2018, pelo montante de R$ 1.550. A empresa adquirida
atua no segmento de tecnologia, sendo especializada no desenvolvimento de sistemas para condomínios
e empresas de segurança.
A Companhia não possuí investimentos em Coligadas ou Joint Venture, sendo todos os seus
investimentos compostos por controladas com participações diretas/indiretas.
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão sendo reapresentadas, em conexão com
o pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para apresentar
a demonstração do valor adicionado e resultado por quota e para o aprimoramento de certas divulgações
nas notas explicativas.
Adicionalmente, a administração identificou ajustes e reclassificações que afetam os balanços
patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017, bem como as demonstrações do resultado, resultado
abrangente, mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa para os exercícios findos naquelas datas.
Consequentemente, a Companhia está reapresentando as demonstrações financeiras compreendendo
esses exercícios de acordo com o previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas
Contábeis e Correção de Erros. O balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2017, está sendo apresentado
nestas demonstrações financeiras como requerido pelo respectivo normativo. Os quadros a seguir
demonstram os ajustes e reclassificações supramencionados:
Balanços patrimoniais em 1º de janeiro de 2017

Item

Originalmente
apresentado

Consolidado
Ajustes e
reclassificações

Valores
reapresentado

Originalmente
apresentado

Controladora
Ajustes e
reclassificações

Valores
reapresentado

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos

5;4
1;2;3;5
1; 2
4
5

295.767
228.121
212.439
5.014
4.379

(748)
(53.720)
14.881
1.257
121

295.019
174.401
227.320
6.271
4.500

293.558
233.142
207.986
4.566
4.371

(1.257)
(53.821)
14.881
1.257
-

292.301
179.321
222.867
5.823
4.371

745.720

(38.209)

707.511

743.623

(38.940)

704.683

69
16.804
5.569
503
352
841
128.835
49.187

639
6.905
3
-

69
17.443
12.474
503
352
841
128.838
49.187

69
16.676
5.569
503
353
34.362
128.769
15.821

639
6.905
(33.005)
33.366

69
17.315
12.474
503
353
1.357
128.769
49.187

Total do ativo não circulante

202.160

7.547

209.707

202.122

7.905

210.027

Total do ativo

947.880

(30.662)

917.218

945.745

(31.035)

914.710

Total do ativo circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

4
1; 2
5; 4
5
4
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

Item

Originalmente
apresentado

Balanços patrimoniais em 1º de janeiro de 2017
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

Valores
reapresentado

Passivo
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para garantias
Juros sobre capital próprio/dividendos
Outras contas a pagar

2

299.630
31.788
33.701
16.295
12.688
6.143
17.685

(3.779)
(9.554)
(5.549)

295.851
31.788
33.701
6.741
12.688
6.143
12.136

298.375
31.788
33.569
15.820
12.682
6.143
17.418

(3.779)
(9.554)
(5.922)

294.596
31.788
33.569
6.266
12.682
6.143
11.496

417.930

(18.882)

399.048

415.795

(19.255)

396.540

4
4

109.300
1.009
13.393

(1.009)
1.648

109.300
15.041

109.300
1.009
13.393

(1.009)
1.648

109.300
15.041

4
4

3.779
1.059

(1.225)
1.848

2.554
2.907

3.778
1.060

(1.225)
1.848

2.553
2.908

Total do passivo não circulante

128.540

1.262

129.802

128.540

1.262

129.802

Patrimônio líquido
Capital social
Ações em tesouraria
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes acumulados de conversão

100.000
(36.793)
312.111
26.949
(857)

(13.036)
(6)

100.000
(36.793)
299.075
26.949
(863)

100.000
(36.793)
312.111
26.949
(857)

(13.036)
(6)

100.000
(36.793)
299.075
26.949
(863)

Total do patrimônio líquido

401.410

(13.042)

388.368

401.410

(13.042)

388.368

Total do passivo e patrimônio líquido

947.880

(30.662)

917.218

945.745

(31.035)

914.710

1; 2
4

Total do passivo circulante
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Outras contas a pagar

1;2;5
5
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

Item

Originalmente
apresentado

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

Valores
reapresentado

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos

5;4
1;2;3;5
1; 2
4;6
5

Total do ativo circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

4
1; 2;6
6
5
4
5
4

320.784
366.170
292.293
20.018
4.345

(50)
(68.508)
16.749
(12.150)
118

320.734
297.662
309.042
7.868
4.463

318.764
364.321
291.944
20.018
4.330

(771)
(68.160)
16.749
(12.150)
-

317.993
296.161
308.693
7.868
4.330

1.003.610

(63.841)

939.769

999.377

(64.332)

935.045

479
13.072
3.372
669
1.218
1.068
151.188
48.277

741
2.609
26.336
(1)
39
-

479
13.813
5.981
27.005
1.217
1.068
151.227
48.277

6.286
12.941
3.372
669
1.218
34.434
151.188
14.911

741
2.609
26.336
(33.366)
33.366

6.286
13.682
5.981
27.005
1.218
1.068
151.188
48.277

219.343

29.724

236.146

225.019

29.686

254.705

1.222.953

(34.117)

1.188.836

1.224.396

(34.646)

1.189.750
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

Item

Originalmente
apresentado

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

Valores
reapresentado

Passivo
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para garantias
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Juros sobre capital próprio/dividendos
Outras contas a pagar

2

377.229
37.230
49.833
21.355
13.874

(12.048)
(10.102)
-

365.181
37.230
49.833
11.253
13.874

376.817
37.230
49.795
21.022
13.867

(12.048)
(10.102)
-

364.769
37.230
49.795
10.920
13.867

4.622
29.537

467
(8.021)

467
4.622
21.516

4.622
28.186

467
(8.643)

467
4.622
19.543

533.680

(29.704)

503.976

531.539

(30.326)

501.213

4
4

146.359
1.009
10.369

(1.009)
1.750

146.359
12.119

146.359
1.009
10.369

(1.009)
1.750

146.359
12.119

4
5
4

4.875
995

(2.648)
2.648

2.227
3.643

4.875
3.584
995

(2.648)
93
2.648

2.227
3.677
3.643

Total do passivo não circulante

163.607

741

164.348

167.191

834

168.025

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes acumulados de conversão

350.000
(36.793)
186.485
26.675
(701)

(5.186)
32

350.000
(36.793)
181.299
26.675
(669)

350.000
(36.793)
186.485
26.675
(701)

(5.186)
32

350.000
(36.793)
181.299
26.675
(669)

525.666

(5.154)

520.512

525.666

(5.154)

520.512

1.222.953

(34.117)

1.188.836

1.224.396

(34.646)

1.189.750

1; 2
4
4

Total do passivo circulante
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Investimentos com passivo a descoberto
Outras contas a pagar

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

1;2;5;6
5
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2017
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

Item

Originalmente
apresentado

Receita operacional líquida

1;
2;3;6

1.597.431

(99.195)

1.498.236

1.588.918

(99.195)

1.489.723

Custos dos produtos vendidos e dos serviços
prestados

1;2;5

(998.918)

25.552

(973.366)

(991.348)

21.409

(969.939)

598.513

(73.643)

524.870

597.570

(77.786)

519.784

3
5,4
4
5

(255.118)
(45.382)
(35.463)
-

51.591
(40.068)
35.463
-

(203.527)
(85.450)
-

(252.593)
(44.587)
(35.463)
(3.895)

51.591
(35.501)
35.463
(427)

(201.002)
(80.088)
(4.322)

4

(68.985)

15.115

(53.870)

(67.403)

15.115

(52.288)

(404.948)

62.101

(342.847)

(403.941)

66.241

(337.700)

193.565

(11.542)

182.023

193.629

(11.545)

182.084

30.196
(31.365)
(7.082)

34.588
(10.875)
(26)

64.784
(42.240)
(7.108)

30.196
(31.359)
(7.152)

34.588
(10.872)
(26)

64.784
(42.231)
(7.178)

185.314

12.145

197.459

185.314

12.145

197.459

(7.175)

-

(7.175)

(7.175)

-

(7.175)

(2.197)

(4.295)

(6.492)

(2.197)

(4.295)

(6.492)

175.942

7.850

183.792

175.942

7.850

183.792

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Administrativas e gerais
Participação dos empregados
Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas

Lucro operacional antes do resultado
financeiro
Receitas financeira
Despesas financeira
Variação cambial líquida

2
2; 5
5

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido

Valores
reapresentado

1;2;6

Lucro líquido do exercício

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2017
Consolidado
Controladora
Item
Caixa líquido gerado das atividades
operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamentos
Aumento (redução) líquido em caixa e
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final
do exercício

Originalmente
apresentado

Ajustes e
reclassificações

Valores
reapresentado

Originalmente
apresentado

Ajustes e
reclassificações

Valores
reapresentado

7

78.494

(5.785)

72.709

78.839

(6.188)

72.651

7

(36.521)

6.483

(30.038)

(36.677)

6.674

(30.003)

(16.956)

-

(16.956)

(16.956)

-

(16.956)

7

25.017

698

25.715

25.206

486

25.692

7

295.767

(748)

295.019

293.558

(1.257)

292.301

7

320.784

(50)

320.734

318.764

(771)

317.993

29
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

Item

Originalmente
apresentado

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

Valores
reapresentado

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos

4
1;2;3;5
1; 2
6

Total do ativo circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

4
1; 2
6
4
4

386.618
356.493
318.203
36.315
4.710

(816)
(88.020)
25.818
(25.520)
-

385.802
268.473
344.021
10.795
4.710

384.584
356.262
318.201
36.313
4.480

(816)
(88.020)
25.818
(25.520)
-

383.768
268.242
344.019
10.793
4.480

1.102.339

(88.538)

1.013.801

1.099.840

(88.538)

1.011.302

4.937
12.957
3.167
931
1.220
2.316
163.288
50.483

804
9.970
26.336
-

4.937
13.761
13.137
27.267
1.220
2.316
163.288
50.483

4.937
12.957
3.167
931
60
1.220
38.099
163.202
15.725

804
9.970
26.336
(33.366)
33.366

4.937
13.761
13.137
27.267
60
1.220
4.733
163.202
49.091

239.299

37.110

276.409

240.298

37.110

277.408

1.341.638

(51.428)

1.290.210

1.340.138

(51.428)

1.288.710

30
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

Item

Originalmente
apresentado

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

Valores
reapresentado

Passivo
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Provisão para garantias
Outras contas a pagar

2
1; 2

368.151
55.102
47.670
19.814

(11.554)
(13.057)

356.597
55.102
47.670
6.757

368.148
55.102
47.626
19.800

(11.554)
(13.057)

356.594
55.102
47.626
6.743

4
4
5

1.820
30.397

(1.375)
10.409
(6.805)

445
10.409
23.592

1.820
28.979

(1.375)
10.388
(6.805)

445
10.388
22.174

522.954

(22.382)

500.572

521.475

(22.403)

499.072

4
4

146.027
9.779
10.409

1.813
(10.409)

146.027
11.592
-

146.027
9.779
10.388

1.813
(10.388)

146.027
11.592
-

4
4

6.145
1.275

(2.138)
1.129

4.007
2.404

6.145
1.275

(2.138)
1.129

4.007
2.404

Total do passivo não circulante

173.635

(9.605)

164.030

173.614

(9.584)

164.030

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Ajustes acumulados de conversão

350.000
(36.793)
306.284
26.161
(603)

(329)
(19.144)
32

350.000
(36.793)
305.955
26.161
(19.144)
(571)

350.000
(36.793)
306.284
26.161
(603)

(329)
(19.144)
32

350.000
(36.793)
305.955
26.161
(19.144)
(571)

645.049

(19.441)

625.608

645.049

(19.441)

625.608

1.341.638

(51.428)

1.290.210

1.340.138

(51.428)

1.288.710

Total do passivo circulante
Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Provisão para garantias
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Outras contas a pagar

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

4
1; 2; 5
5

31
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

Originalmente
apresentado

Item
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos e dos serviços
prestados

1.548.274

(108.082)

1.440.192

1.548.173

(108.082)

1.440.091

1; 2

(943.201)

29.410

(913.791)

(943.175)

29.410

(913.765)

605.073

(78.672)

526.401

604.998

(78.672)

526.326

3
4
4

(270.030)
(48.772)
(26.327)
-

62.423
(26.327)
26.327
-

(207.607)
(75.099)
-

(269.898)
(48.649)
(26.327)
4.474

62.423
(26.327)
26.327
-

(207.475)
(74.976)
4.474

6

(42.279)

(13.415)

(55.694)

(46.934)

(13.415)

(60.349)

(387.408)

49.008

(338.400)

(387.334)

49.008

(338.326)

217.665

(29.664)

188.001

217.664

(29.664)

188.000

27.911
(31.146)
(34.856)

20.472
(12.454)
-

48.383
(43.600)
(34.856)

27.908
(31.144)
(34.856)

20.472
(12.454)
-

48.380
(43.598)
(34.856)

179.574

(21.646)

157.928

179.572

(21.646)

157.926

(2.592)

4

(2.588)

(2.589)

3

(2.586)

(197)

7.353

7.156

(198)

7.354

7.156

176.785

(14.289)

162.496

176.785

(14.289)

162.496

Lucro operacional antes do resultado
financeiro
Receitas financeira
Despesas financeira
Variação cambial líquida

2
2

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido
Resultado líquido do exercício

Valores
reapresentado

1; 2; 3; 4

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Administrativas e gerais
Participação dos empregados
Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas

Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2018
Consolidado
Controladora
Ajustes e
Valores
Originalmente
Ajustes e
reclassificações
reapresentado
apresentado
reclassificações

4
1; 2; 6

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2018
Consolidado
Controladora
Item
Caixa líquido gerado das
atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimentos
Caixa líquido aplicado nas
atividades de financiamentos
Aumento (redução) líquido em
caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no
final do exercício

Originalmente
apresentado

Ajustes e
reclassificações

Valores
reapresentado

Originalmente
apresentado

Ajustes e
reclassificações

Valores
reapresentado

7

148.278

80.095

228.373

148.293

80.806

229.099

7

(34.518)

(3.555)

(38.073)

(34.548)

(3.547)

(38.095)

7

(47.926)

(77.306)

(125.232)

(47.925)

(77.304)

(125.229)

4

65.834

(766)

65.068

65.820

(45)

65.775

4

320.784

(50)

320.734

318.764

(771)

317.993

386.618

(816)

385.802

384.584

(816)

383.768

32
490
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
Comentários sobre os ajustes procedidos:
[1] Ajustes pela adoção do CPC 47 (IFRS 15) – Reconhecimento de receita de contrato com clientes,
o qual certas receitas contratuais anteriormente reconhecidas no exercício de 2018 e 2017 foram
estornadas para serem reconhecidas quando (ou à medida que) a entidade satisfizer às obrigações
de performance ao transferir o bem ou o serviço ao cliente.
[2] Em observância ao CPC 12 – Ajuste a valor presente, a Companhia procedeu ao cálculo do AVP –
Ajustes a Valor Presente na mensuração de ativos e passivos, decorrentes de operações de longo
prazo e operações relevantes de curto prazo, utilizando taxas que melhor reflita os riscos sobre cada
um de seus instrumentos financeiros. Como resultado, foram efetuadas reclassificações entre as
rubricas de “Receita operacional líquida” e “Receitas financeira”, e entre “Custos dos produtos
vendidos e dos serviços prestados” e “Despesas financeira”, bem como, ajustes os saldos em contas
patrimoniais de ativos e passivos.
[3] Verbas comerciais: a Companhia possuí política de benefícios para cliente, que é concedida
juntamente ou de forma vinculada a uma operação de venda. Estes benefícios podem ser
disponibilizados aos clientes através de desconto financeiro ou pagamentos diretos. Os montantes
devidos aos clientes em decorrência da respectiva política são sistematicamente provisionados no
resultado com base em indicadores de desempenho de cada cliente. Anteriormente tais valores eram
registrados como despesas comerciais, mas foram reclassificados como redutores na rubrica de
receitas líquidas visando atender ao CPC 47 (IFRS 15) – reconhecimento de receitas de contratos
com clientes.
[4] Reclassificação de entre linhas para melhor apresentação, no qual destacamos; i) reclassificação do
ágio proveniente da aquisição das empresas incorporadas Maxcom, Engesul e Automatiza, da
rubrica “Investimentos” para “Intangível”; e ii) reclassificação das despesas com participação dos
empregados, no resultado, a qual foi agregada à rubrica de “Administrativas e gerais” ;
reclassificação entre linhas do passivo não circulante; iii) reclassificação de IRRF sobre rendimentos
de aplicação para impostos a recuperar; (ix) reclassificação de despesas com publicidade da rubrica
de outras despesas para despesas com vendas; (v) reclassificação de depósitos judicias com tributos
a recolher;(vi) e reclassificação de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis de não
circulante para circulante.
[5] Consolidação Ascent Asia: A controlada indireta, Ascent Asia, passou a ser consolidada na
Companhia a partir de 1º de janeiro de 2017. Anteriormente, dado a baixa relevância dos saldos a
controladas era mantida como um investimento e não era consolidada.
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5 Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
[6] Em 2018 a Companhia reconheceu créditos de PIS e COFINS por conta da exclusão da base de
cálculo do ICMS (nota explicativa 8.a), sendo parte relativa a competências de 2017. A parcela
relativa a 2017, no valor de R$13.415, havia sido registrada em outras receitas operacionais. Em
função da reapresentação das demonstrações financeiras o valor de R$13.415 foi estornado das
outras receitas operacionais de 2018 e apresentado como receitas líquidas de vendas no ano de 2017,
permitindo assim maior comparabilidade e respeitando a correta competência das receitas, visto que
referido direito foi pacificado pelo STJ permitindo a tomada dos referidos créditos a partir de março
de 2017. Adicionalmente o valor encontrava-se reconhecido no ativo circulante tendo sido
reclassificado para o não circulante em função da expectativa da expectativa de realização ser
superior a doze meses na data daqueles balanços.
[7] Em 2018 o principal ajuste referiu-se a transações de pagamento de fornecedores com recursos de
Finimp, os quais a instituição financeira efetuou o pagamento diretamente aos fornecedores, não
tendo portanto, transitado na rubrica de caixa e equivalentes de caixa. Originalmente tais montantes
foram consideradas no fluxo operacional e de financiamentos. Para fins de reapresentação estas
movimentações foram estornadas e consideradas como transações “não caixa”, tendo sido, portanto,
divulgadas na nota explicativa “29 – Transações que não afetaram o caixa e alterações de passivo”
de empréstimos e financiamentos. Os demais ajustes ocorridos em 2017 e 2018 referem-se a ajustes
para melhor apresentação, não relevantes a serem descritos detalhadamente.
Exceto pela alteração do lucro líquido do exercício, e uma variação cambial de R$38 em 31 de dezembro
de 2017 por conta da consolidação da Ascend, as demonstrações do resultado abrangente dos exercícios
de 31 de dezembro de 2018 e 2017 originalmente apresentadas não sofreram alterações em função dos
ajustes realizados. As demonstrações das mutações do patrimônio líquido foram alteradas pelo lucro
líquido do exercício e constituições/reversões de reservas de lucros. A demonstração do valor adicionado
foi apresentada nessas demonstrações financeiras reapresentadas, na demonstração financeira original
tal apresentação não foi efetuada.
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3. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis, descritas em detalhes abaixo, têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os
períodos apresentados nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
3.1 Combinação de negócios
Combinações de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de uma aquisição
é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com base no valor justo na data de
aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores na adquirida. Para cada combinação
de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de não controladores na adquirida pelo valor justo
ou com base na sua participação nos ativos líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente
atribuíveis à aquisição devem ser contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o objetivo
de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias econômicas e as
condições pertinentes na data de aquisição, o que inclui a segregação, por parte da adquirida, de
derivativos embutidos existentes em contratos hospedeiros na adquirida.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida a valor justo na
data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação contingente considerada
como um ativo ou como um passivo deverão ser reconhecidas de acordo com o CPC 38 na demonstração
do resultado.
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em relação aos
ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos assumidos).
Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a diferença deverá
ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas acumuladas
do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio adquirido em uma combinação de
negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa da
Companhia que se espera sejam beneficiadas pelas sinergias da combinação, independentemente de
outros ativos ou passivos da adquirida serem atribuídos a essas unidades.
Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa unidade for alienada,
o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurar-se o ganho ou a
perda na alienação. O ágio alienado nessas circunstâncias é apurado com base nos valores proporcionais
da parcela alienada em relação à unidade geradora de caixa mantida.

35
493

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.2 Moeda estrangeira
(i)

Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não são realizadas na moeda funcional,
são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em
moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do
fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos
monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários
adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das
datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado. Os ganhos e
as perdas decorrentes de variações de investimentos no exterior são reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido na conta de ajustes acumulados de conversão.

(ii) Operações no exterior
Os ativos e passivos de operações no exterior são convertidos para Real (moeda funcional) às taxas
de câmbio apuradas na data de apresentação. As receitas e despesas de operações no exterior são
convertidas em Real às taxas médias de câmbio.
3.3 Instrumentos financeiros
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a
um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade. A Companhia e suas
controladas não possuem instrumentos derivativos nas datas das demonstrações financeiras e não
adota a contabilidade de hedge.
(i) Ativos financeiros
Reconhecimento inicial
Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia e suas
controladas se tornam uma das partes das disposições contratuais do instrumento, sendo
classificados como (i) subsequentemente mensurados ao custo amortizado, (ii) ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e (iii) ao valor justo por meio do resultado
(“VJR”).
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a gestão
desses ativos. Ou seja, como a Companhia gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de
caixa. Desta forma, o modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança
de fluxos contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.3 Instrumentos financeiros--Continuação
(i) Ativos financeiros--Continuação
Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio
de outros resultados abrangentes, quando gera fluxos de caixa que sejam exclusivamente
pagamentos de principal e juros sobre o saldo de principal em aberto. Essa avaliação é executada
por instrumento financeiro. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
pagamentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do
resultado, independentemente do modelo de negócio adotado.
Um ativo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não
mensurado ao valor justo através do resultado, dos custos de transação que são diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Para contas a receber sem um componente significativo de
financiamento, a mensuração inicial é ao preço da operação.
Reconhecimento subsequente
Para fins de mensuração subsequente os ativos financeiros são classificados em três categorias
x Custo amortizado: são mensurados ao custo amortizado ativos financeiros mantidos dentro de
modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos
de caixa contratuais e quando os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas
especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e
juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são
subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao
valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado,
modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Os ativos financeiros da Companhia
nessa categoria incluem, principalmente, as contas a receber, saldos a receber de controladas e
outros créditos.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.3 Instrumentos financeiros--Continuação
(i)

Ativos financeiros--Continuação
Reconhecimento subsequente--Continuação
x Valor justo por meio do resultado: o ativo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por
meio do resultado, a menos que seja mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes. Na data das demonstrações financeiras a Companhia os
principais ativos nessa categoria são as aplicações financeiras classificadas como equivalentes
de caixa.

Desreconhecimento
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou
retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
quando, somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção
de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(ii) Passivos financeiros
Reconhecimento inicial
A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos inicialmente na data em que são
originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de
negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como (i) passivos financeiros
ao valor justo por meio do resultado, (ii) passivos financeiros ao custo amortizado ou (iii) como
derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, adicionando ou
excluindo conforme apropriado, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio
do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo
financeiro.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.3 Instrumentos financeiros--Continuação
(ii)

Passivos financeiros
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente os ativos financeiros são classificados em duas categorias
x

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado: incluem passivos mantidos para
negociação ou aqueles designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado. Passivo financeiros para negociação compreendem instrumentos emitidos com
objetivo de recompra no curto prazo; instrumentos derivativos não designados como
instrumento de hedge e os derivativos embutidos que não forem classificados como
instrumentos de hedge eficazes. Ganho ou perdas com passivos para negociação são
reconhecidos no resultado. A companhia não tem nenhum instrumento classificado como
ao valor justo por meio do resultado.

x

Passivos financeiros ao custo amortizado (empréstimos e financiamentos): após o
reconhecimento inicial empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva. Ganhos e
perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo
processo de amortização da taxa efetiva de juros. O custo amortizado é calculado levando
em consideração qualquer deságio, ágio ou deságio na aquisição e taxas e custos que são
integrantes do método de taxa efetiva.

Desreconhecimento
Companhia desreconhece um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais liquidadas,
retiradas ou pagas. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo
mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são
substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do
passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores
contábeis é reconhecida na demonstração do resultado.
3.4 Caixa e equivalente de caixa
Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até
90 dias da data da aplicação, ou consideradas de liquidez imediata ou conversíveis em um montante
conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, e são registrados
pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem
o seu valor de mercado ou de realização.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.5 Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos
estoques é baseado no custo médio de aquisição ou produção e inclui gastos incorridos na aquisição de
estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações
e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui
uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal.
O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos
custos estimados de conclusão e despesas de vendas.
3.6 Investimentos
O investimento em controlada é avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Variações cambiais
de investimento no exterior são reconhecidas na conta de ajustes acumulados de conversão no patrimônio
líquido.
Os resultados e a posição financeira de todas as entidades, cuja moeda funcional é diferente da moeda
de apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como segue:
(i)
(ii)

(iii)

Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de
fechamento da data do balanço;
As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio
médias (a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das
taxas vigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela
taxa das datas das operações);
Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no
patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial".

3.7 Imobilizado
(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment)
acumuladas.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.7 Imobilizado--Continuação
(i)

Reconhecimento e mensuração--Continuação
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos
construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros
custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar
de forma pretendida pela AAdministração, os custos de desmontagem e de restauração do local onde
estes ativos estão localizados e custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis. Ganhos e perdas
na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos
da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras
receitas no resultado.

(ii) Custos subsequentes
Custos subsequentes elegíveis são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos
recorrentes são registrados no resultado.
(iii) Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor
substituto do custo. O valor residual dos bens baixados usualmente não é relevante e, por essa razão,
não é considerado na determinação do valor depreciável.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis
estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o
padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são
depreciados.
As vidas úteis estimadas para os bens do ativo imobilizado, para o exercício corrente e comparativo
são os seguintes:
Vidas úteis
Edificações
Máquinas, equipamentos e instrumentos
Móveis e utensílios
Instalações e benfeitorias
Veículos
Computadores
Outros

50 anos
5 a 10 anos
10 anos
10 anos
5 anos
3 a 5 anos
1 a 5 anos

Outras adições são capitalizadas apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse
item do imobilizado. Qualquer outro tipo de dispêndio é reconhecido no resultado como despesa
quando incorrido.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos o encerramento do
exercício. Mudanças nestas taxas são reconhecidos de forma prospectiva na forma de mudança de
estimativas contábeis.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.7 Imobilizado--Continuação
(iv) Capitalização de juros
Custos de empréstimos diretamente relacionados com aquisição, construção ou produção de um
ativo que necessariamente requer um tempo significativo para ser concluído para fins de uso ou
venda são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo, quando elegíveis. Todos os
demais custos de empréstimos são registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos
de empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos pela Entidade relativos ao
empréstimo. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram capitalizados juros no montante
de R$55 (mesmo valor em 2017).
3.8 Ativos intangíveis
(i)

Ágio (Goodwill)
O ágio resultante da aquisição de controladas é apresentado nas demonstrações financeiras da
controladora como parte do investimento e juntamente com os ativos intangíveis nas demonstrações
financeiras consolidadas.
O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, se
aplicável. O teste por perda de valor recuperável é feito anualmente, ou quando circunstâncias
indicarem perda por desvalorização do valor contábil.
O ágio é alocado a uma Unidade Geradora de Caixa (UGC) para fins de teste de impairment. A
alocação é feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de
Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou.

(ii)

Programas de computador (softwares)
Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são reconhecidos como
despesas na medida em que são incorridos. Os gastos diretamente associados a softwares
identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, gerarão benefícios
econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis.
Os gastos diretos incluem a remuneração dos funcionários da equipe de desenvolvimento de
softwares e a parte adequada das despesas gerais relacionadas. Os gastos com o aperfeiçoamento
ou a expansão do desempenho dos softwares para além das especificações originais são
acrescentados ao custo original do software.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.8 Ativos intangíveis--Continuação
(iii)

Amortização
Exceto pelo ágio, a amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão
disponíveis para uso, as quais atualmente giram em torno de cinco anos.

3.9 Redução ao valor recuperável - impairment
(i)

Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data
de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que
um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda
teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma
maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento
ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido a Companhia sobre
condições de que a Companhia não consideraria em outras transações ou indicações de que o
devedor ou emissor entrará em processo de falência.

(ii)

Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
A Companhia considera evidência de perda de valor para empréstimos e recebíveis. Todos os
empréstimos e recebíveis significativos são avaliados quanto a perda de valor específico. Os
recebíveis que não são individualmente importantes são avaliados coletivamente quanto a perda
de valor por agrupamento conjunto desses títulos com características de risco similares.
Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza tendências
históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda
incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração quanto as premissas se as
condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores
ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo
amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros
fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são
reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre
o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do desconto. Quando
um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é
revertida e registrada no resultado.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.9

Redução ao valor recuperável - impairment--Continuação
(iii) Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os estoques e impostos de
renda e contribuição social diferidos, são analisados a cada período de apresentação para apurar
se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável
do ativo é estimado. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido
o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido
ao valor recuperável.
No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor recuperável é estimado todo
ano. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido
como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao
seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio
ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor justo
líquido das despesas de venda é determinado, sempre que possível, com base em transações
recentes de mercado entre partes conhecedoras e interessadas com ativos semelhantes. Na ausência
de transações observáveis neste sentido, uma metodologia de avaliação apropriada é utilizada.

3.10 Benefícios a empregados
A Companhia concede benefícios a seus empregados, tais como vale-refeição, assistência médica, valetransporte e remuneração variável. A Companhia não possui benefícios classificados como benefício
definido nos exercícios demonstrados nesta demonstração financeira.
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e
são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou
participação nos lucros de curto prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar
esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de
maneira confiável.
A Companhia reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados com base em política
aprovada pela Administração e divulgada aos funcionários. A Companhia reconhece uma provisão
quando está contratualmente obrigada ou quando há uma prática passada que criou uma obrigação não
formalizada (obrigação construtiva).
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.11 Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal
ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja
exigido para liquidar a obrigação. Se o efeito temporal do montante for significativo, provisões são
apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que
reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o
passivo. Uma descrição das provisões relevantes está mencionada na nota explicativa 4.
3.12 Receita operacional
As receitas da Companhia são geradas exclusivamente pela venda de produtos eletrônicos de
monitoramento, segurança e comunicação.
As receitas são reconhecidas pelo seu valor justo quando, quando atingidas as seguintes condições; i) o
controle sobre as mercadorias é transferido para o comprador; ii) Companhia deixa de ter controle ou
responsabilidade pelas mercadorias vendidas; ii) os benefícios econômicos gerados para a Companhia
são prováveis.
A receita é mensurada, em cada segmento, com base na contraprestação que a Companhia espera receber
em um contrato com o cliente. A receita de vendas é apresentada líquida de deduções, incluídos os
impostos calculados sobre as vendas.
O valor da receita reconhecida é contabilizado líquido das devoluções e cancelamentos esperados.
Há componente de financiamento significativo nos contratos considerando o período existente entre o
recebimento do pagamento e a transferência do controle deste equipamento, bem como as taxas de juros
de mercado. Desta forma, o preço de transação para estes contratos é descontado, utilizando a taxa de
juros implícita no contrato (vide nota explicativa 3.16 sobre ajuste a valor presente).
A Companhia mantém programas de desconto e incentivo a vendas, pelos quais oferece abatimentos por
volume de vendas contratadas pelos clientes. Os descontos podem ser por categoria de cliente ou quando
a quantidade de produtos adquiridos durante o período excede a um limite especificado em contrato. Os
abatimentos são compensados com valores a pagar pelo cliente ou com pagamentos financeiros. A
Companhia aplica ou método do valor esperado para estimar a contraprestação variável em um contrato.
Em seguida, A Companhia aplica os requisitos sobre estimativas de contraprestação variável para se
ajustar os valores de venda.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.13 Incentivos fiscais
As subvenções governamentais são reconhecidas quando há razoável segurança de que foram cumpridas
as condições estabelecidas pelos governos concedentes e são apuradas e regidas de acordo com os
contratos, termos de acordo e legislações aplicáveis a cada benefício. Os efeitos no resultado são
registrados na contabilidade pelo regime de competência, onde os ganhos são contabilizados no grupo
das deduções de vendas e os valores que foram financiados são registrados no passivo circulante e não
circulante e atualizados conforme os respectivos contratos.
3.14 Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, ajuste a valor presente e
outras receitas diversas. Essas receitas de juros são reconhecidas no resultado.
A Companhia também possui receita com variação cambial, ao qual é contabilizada, também,
diretamente no resultado.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, encargos financeiros sobre
tributos, ajuste a valor presente. Essas despesas de juros são reconhecidas no resultado.
A Companhia também possui despesa com variação cambial, ao qual é contabilizada, também,
diretamente no resultado. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de
juros efetivos.
3.15 Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 (base
anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido,
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30%
do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do
exercício, a taxas de tributos decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e
qualquer ajuste dos tributos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O
imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias
quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas até a data de apresentação das
demonstrações financeiras.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.15 Imposto de renda e contribuição social--Continuação
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos
e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade
tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos
à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e
contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que
sua realização não seja mais provável.
3.16 Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado
relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu valor
presente. O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e
a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os
juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados com
o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência de exercícios.
3.17 Classificação circulante e não circulante
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
Ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante

3.18 Demonstração do valor adicionado
Tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pelas Empresas e sua distribuição durante determinado
exercício. É apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, preparada com base
em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações
financeiras, registros complementares, e segundo as disposições contidas no pronunciamento técnico
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”).
3.19 Ação em tesouraria
Instrumentos patrimoniais próprios reconhecidos ao custo e deduzidos do patrimônio líquido. Nenhum
ganho ou perda foi reconhecido na demonstração do resultado na compra dos instrumentos patrimoniais
próprios da Companhia. A diferença entre o valor contábil e a contraprestação paga quando da recompra
foi reconhecida em “reservas de capital”.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.20 Dividendos a pagar
É assegurado aos acionistas, por meio do Capítulo VI do estatuto social da Companhia, dividendo
mínimo de 25% do lucro líquido de cada exercício ajustado conforme a Lei das Sociedades por Ações.
A Companhia reconhece um passivo para pagamento de dividendos quando esta distribuição torna-se
uma obrigação presente na data do balanço, referindo-se à parcela de dividendo mínimo obrigatório não
antecipado e/ou dividendos complementares, cuja aprovação para distribuição tenha sido devidamente
aprovados até a data base das demonstrações financeiras.
3.21 Novas normas contábeis
(i)

CPC 47 - Receita de contrato com cliente
Sua aplicação é exigida a partir de 1º de janeiro de 2018 e estabelece um modelo de cinco etapas
para contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. De acordo com o CPC 47, 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.
Venda de bens: A Companhia analisou os requisitos da norma e observou que dentro do seu modelo
de negócio a venda de equipamentos representa uma única obrigação de execução. Ainda assim
foram identificadas alterações necessárias no momento do reconhecimento de receitas, como
mencionado na nota explicativa 2.5.
Abatimentos e bonificações: O Grupo possui política de verbas comerciais, que estabelece
compromissos e benefícios aos clientes, regidos por um contrato entre as partes. Em caso de
atingimento dos compromissos, é gerado o direito de pagamento aos clientes.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 o total de verbas geradas foi de R$62.423 (R$66.706
em 2017). Tais verbas tem característica de contraprestação variável, e, conforme CPC 47, são
contabilizados com dedução de vendas. O pagamento destas verbas é realizado via depósito
bancário ou abatimentos em títulos de compras efetuadas.

(i) CPC 47 - Receita de contrato com cliente--Continuação
Operações de garantia: A Intelbras geralmente fornece garantia para reparos gerais e não fornece
garantias estendidas em seus contratos com clientes. Em 2018 o índice de retorno de produtos em
garantia foi de 0,77% (0,80% em 2017).
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.21 Novas normas contábeis--Continuação
(ii) CPC 48 - Instrumentos financeiros
Em substituição ao CPC 38, passou a vigorar em de 1º de janeiro de 2018.
Redução ao valor recuperável: O CPC 48 exige que o Grupo registre as perdas de crédito esperadas
em todos os seus títulos de dívida, empréstimos e contas a receber, com base em 12 meses ou por
toda a vida. O Grupo aplica sobre a projeção anual de saldo de contas a receber, a média histórica
de perdas realizadas e previsão de perdas a se concretizar e registra perdas esperadas durante toda a
vida em contas a receber. Em 2018 o valor reconhecido no resultado como perda foi de R$ 4.106.
3.22 Normas contábeis emitidas, mas ainda não vigentes
(i) CPC 06 – Operações de arrendamento mercantil (IFRS 16 - a partir de 1º de janeiro de 2019)
A nova norma exigi, a partir de 1º de janeiro de 2019, que os contratos de arrendamento mercantil
(leasing) sejam reconhecidos no balanço patrimonial como um direito (ativo) em contrapartida à
uma obrigação (passivo) tendo o reconhecimento dos juros relacionados, bem como a respectiva
depreciação do bem lançados ao resultado.
Como resultado desta revisão, e tomando em conjunto as demonstrações contábeis, na avaliação da
Companhia não foram identificados impactos relevantes ou materiais que afetem de forma
significativa às demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
(ii) IFRIC 23 (ICPC 22) Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
Entrou em vigência em 1º de janeiro de 2019. A interpretação trata da contabilização dos tributos
sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a
aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui
especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos tributários
incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte:
• Se a entidade considera tratamentos tributários incertos separadamente;
• As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas
autoridades fiscais;
• Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não
utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e
• Como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação
3.22 Normas contábeis emitidas, mas ainda não vigentes-- Continuação
A entidade deve determinar se considera cada tratamento tributário incerto separadamente ou em
conjunto com um ou mais tratamentos tributários incertos. Deve-se seguir a abordagem que melhor prevê
a resolução da incerteza. A interpretação vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro
de 2019, mas são disponibilizadas determinadas isenções de transição. Na avaliação da Companhia, não
foram identificados impactos nas demonstrações contábeis em decorrência desta interpretação.

4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a administração faça julgamentos e
estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos,
bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a
incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de
incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo
no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir.
4.1 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade
geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de
venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais
para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os
fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de
reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros
significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor
recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como
os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.
4.2 Garantias
A Companhia oferece garantias para seus produtos por defeitos de fabricação, em linha com as
exigências legais. Uma provisão para garantias é reconhecida quando os produtos ou serviços são
vendidos. A provisão é baseada em dados históricos de garantia e uma ponderação de todas as
probabilidades de desembolsos.
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4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
4.3 Tributos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época
de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto da legislação tributária, diferenças entre os
resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes
futuros na receita e despesa de impostos já registrada. Diferenças de interpretação podem surgir numa
ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia.
Imposto diferido ativo é reconhecido para todos os prejuízos fiscais não utilizados na extensão em que
seja provável que haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos.
Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo
que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente
com estratégias de planejamento fiscal futuro.
4.4 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base
em novos assuntos ou decisões de tribunais.
4.5 Provisão para obsolescência de estoques
A Companhia efetua a análise de realização dos estoques, com base na expectativa de utilização ou venda
dos estoques, histórico de perdas, como também na avalição entre o valor contábil e o valor líquido de
realização.
4.6 Provisão para descontos e verbas comerciais
A Companhia realiza pagamentos a seus clientes com a finalidade de realizar o desenvolvimento de
mercado, tais como propaganda e marketing, conforme critérios pré-estabelecidos. Os gastos
relacionados a programas relacionados a propaganda e marketing são reconhecidos como despesa de
vendas. Ao final de cada exercício provisão é estimada e registrada com base nas metas já atendidas,
mas ainda não realizadas e uma provisão é constituída para tais valores no passivo, tendo como
contrapartida despesas de vendas. As estimativas de provisão levam em conta estimativas de vendas, de
atendimento aos critérios estabelecidos, bem como dados históricos.
A Companhia também mantém programas pelos quais oferece aos seus clientes descontos mediante o
atingimento de determinadas metas comerciais pré-definidas. Os descontos são apresentados como
deduções das vendas, quando associados ao preço da transação, como mencionado na nota explicativa
3.12. A Companhia adota estimativas com base em critérios dos contratos e dados históricos para estimar
o valor de ajuste das suas receitas.
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4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
4.7 Provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber e ativos de contrato
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para contas a
receber e ativos de contrato. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para
agrupamentos de vários segmentos de clientes que apresentam padrões de perda semelhantes (como, por
exemplo, por região geográfica, tipo de produto ou tipo de cliente e risco de crédito, entre outras).
A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de perda histórica observadas pela Companhia. A
Companhia revisa a matriz de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a experiência histórica de
perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de deterioração de condições econômicas previstas no
próximo ano (por exemplo, o produto interno bruto), o que pode levar a um aumento na inadimplência
no setor manufatureiro, as taxas de perda históricas são ajustadas. Em todas as datas de relatórios, as
taxas de perda histórica observadas são atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas são
analisadas.
A avaliação da correlação entre as taxas de perda histórica observadas, as condições econômicas
previstas e as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa. A quantidade de perdas de
crédito esperadas é sensível a mudanças nas circunstâncias e nas condições econômicas previstas. A
experiência histórica de perda de crédito do Grupo e a previsão das condições econômicas também
podem não representar o padrão real do cliente no futuro.

5. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2018
Numerário disponível
Conta corrente
bancária
Aplicações financeiras

Consolidado
31/12/2017

01/01/2017

31/12/2018

Controladora
31/12/2017

01/01/2017

25
10.256

28
9.812

22
68.893

25
8.493

28
7.191

22
67.533

375.521
385.802

310.894
320.734

226.104
295.019

375.250
383.768

310.774
317.993

224.746
292.301

Os investimentos de curto prazo, classificados como equivalentes de caixa, referem-se a papéis lastreados em
Certificado de Depósito Interbancário (CDI), contratadas com instituições consideradas pela administração
como de 1ª linha, cujos rendimentos estão atrelados à taxa DI com possibilidades de resgates parciais ou totais
sem restrições. Os valores estão registrados pelo custo de aquisição, acrescido dos respectivos rendimentos,
que foram de 97,8% a 101,8% do CDI, no período de 2017 a 2018.
Instituição financeira
Itau S/A
Bradesco S/A
Safra S/A
Santander S/A
CEF S/A
Banamex

31/12/2018
113.914
106.437
9.822
106.546
38.531
271
375.521

Consolidado
31/12/2017
84.155
73.291
9.281
75.334
68.714
119
310.894

52
510

01/01/2017
90.912
50.930
7.094
35.780
40.030
1.358
226.104

31/12/2018
113.914
106.437
9.822
106.546
38.531
375.250

Controladora
31/12/2017
84.155
73.291
9.281
75.334
68.714
310.774

01/01/2017
90.912
50.930
7.094
35.780
40.030
224.746
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6. Contas a receber
Composição do contas a receber:
31/12/2018
No país - terceiros
No país - partes relacionadas (nota 28)
No exterior - terceiros
Provisão para perda esperada para risco de
crédito
Ajuste a valor presente - AVP

Circulante
Não circulante

Consolidado
31/12/2017 01/01/2017

Controladora
31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

282.956
4.149
287.105

304.342
3.367
307.709

180.072
2.857
182.929

282.929
3.945
286.874

301.622
5.807
3.486
310.915

175.894
9.233
2.602
187.729

(7.438)
(6.257)
273.410

(4.900)
(4.668)
298.141

(3.543)
(4.916)
174.470

(7.438)
(6.257)
273.179

(3.800)
(4.668)
302.447

(3.422)
(4.917)
179.390

268.473
4.937

297.662
479

174.401
69

268.242
4.937

296.161
6.286

179.321
69

As vendas a prazo foram trazidas ao valor presente na data das transações com base na taxa estimada pelo
prazo de recebimento. O ajuste a valor presente tem como contrapartida a conta de clientes e sua recomposição
é registrada como receita financeira no resultado financeiro. A taxa de desconto utilizada envolve a análise
da estrutura de capital e as incertezas do contexto macroeconômico e foi, na média, de 9,84% a.a. em 2018
(13,13% a.a. em 2017).
Contas a receber por idade de vencimento:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
A vencer até 360 dias
A vencer mais 360 dias
Vencidos até 30 dias
Vencidos até 90 dias
Vencidos até 180 dias
Vencidos até 360 dias
Vencidos a mais de 360 dias
Saldo em 31 de dezembro

259.227
6.700
10.652
2.335
1.738
1.218
5.235
287.105

276.378
608
13.221
5.263
3.343
1.863
7.033
307.709

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
259.013
6.696
10.645
2.334
1.737
1.217
5.232
286.874

279.345
613
13.322
5.303
3.368
1.877
7.087
310.915

Movimentação da provisão para perda esperada para risco de crédito:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Saldo inicial
Constituição
Reversão
Saldo final

(4.900)
(4.106)
1.568
(7.438)

53
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(3.543)
(3.382)
2.025
(4.900)

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(3.800)
(4.106)
468
(7.438)

(3.422)
(2.396)
2.018
(3.800)
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6. Contas a receber--Continuação
A partir de 1º de janeiro de 2018, em atenção ao CPC 48 (IFRS 9), a Companhia passou a utilizar uma
abordagem simplificada e constituir de forma prospectiva um complemento de provisão considerando as
perdas esperadas. O percentual estimado, calculado com base histórica, que é de 0,3% sobre as vendas. A
finalidade dessa análise é a de assegurar uma avaliação mais criteriosa na determinação da provisão para
perda esperada para risco de crédito sobre as contas a receber da Companhia e de suas controladas. Em anos
anteriores a provisão era registrada com base em análise de perdas históricas.

7. Estoques
31/12/2018
Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matérias-primas e materiais auxiliares
Importações em andamento
Adiantamentos a fornecedores
Outros
Provisão para obsolescência
Ajuste a valor presente – AVP (a)

Consolidado
31/12/2017 01/01/2017

123.345
19.742
114.098
81.487
8.721
6.924
354.317
(3.528)
(6.768)
344.021

121.878
18.353
93.313
75.564
5.202
4.100
318.410
(3.729)
(5.639)
309.042

91.152
10.247
49.189
70.657
6.106
6.430
233.781
(2.274)
(4.187)
227.320

Controladora
31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
123.343
19.742
114.098
81.487
8.722
6.923
354.315
(3.528)
(6.768)
344.019

120.621
18.353
93.313
75.564
4.853
4.028
316.732
(2.400)
(5.639)
308.693

88.140
10.247
49.189
70.657
6.103
4.880
229.216
(2.162)
(4.187)
222.867

(a) Efeito da contra partida da parcela do ajuste a valor presente das rubricas de fornecedores sobre os itens em estoque ainda não
vendidos e portando, não baixados para a rubrica de custo dos produtos vendidos.

Movimentação da provisão para obsolescência:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Saldo inicial
Constituição
Reversão
Saldo final

(3.729)
(4.735)
4.936
(3.528)

54
512

(2.274)
(6.273)
4.818
(3.729)

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(2.400)
(4.735)
3.607
(3.528)

(2.162)
(5.047)
4.809
(2.400)
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8. Tributos a recuperar e a recolher
a) Tributos a recuperar
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Imposto sobre a circulação de mercadorias e
serviços - ICMS
Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL
Contribuição para o financiamento da Seguridade
Social – COFINS (a)
Programa de integração social – PIS (a)
Imposto de renda retido na fonte - IRRF
Impostos sobre produtos industrializados - IPI
Outros

Circulante
Não circulante

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

1.396
1.127

1.098
4.068

1.396
1.127

1.098
4.068

21.638
4.714
5.225
3.920
42
38.062

11.038
2.395
12.770
3.397
107
34.873

21.638
4.714
5.225
3.920
40
38.060

11.038
2.395
12.770
3.397
107
34.873

10.795
27.267

7.868
27.005

10.793
27.267

7.868
27.005

a) A Companhia questiona judicialmente a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS desde
2007. A ação da companhia aguarda julgamento em tribunal de segunda instância. A companhia não
reconheceu contabilmente, bem como não se compensou, de nenhum crédito relativo ao período em discussão
judicial (2007 a 2017), sendo que uma estimativa do potencial ganho é divulgado na nota explicativa 15.
Entretanto, baseada em decisão favorável proferida pelo STF em sede repercussão geral do Recurso
Extraordinário nº 574.706, em 15 de março de 2017, em que foi confirmada a tese de que “o ICMS não deve
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS”, pacificando o assunto de forma favorável aos contribuintes,
a Companhia procedeu com a contabilização de créditos gerados a partir de mencionada decisão no montante
apurado de R$ 26.336, sendo R$ 13.415 relativos ao período de 2017 (março - dezembro) e R$ 12.921
relativos ao exercício de 2018. Com relação a períodos anteriores a 2017 a Companhia aguardará o trânsito
em julgado da ação ingressada em 2007 para reconhecer os créditos. O crédito registrado foi classificado no
ativo não circulante em virtude da expectativa de realização do saldo ser em prazo superior de 12 meses.
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8. Tributos a recuperar e a recolher--Continuação
b) Tributos a recolher
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

Parcelamento de tributos
ICMS a recolher
IPI a recolher
PIS a recolher
COFINS a recolher
CSLL a recolher
ICMS DIFAL
IRRF - Folha de Pagamento a recolher
IRRF - Juros Capital Próprio
INSS a recolher
Outros

989
9.044
87
2.563
3.350
1.813
503
18.349

457
3.771
9.986
421
1.952
1.325
57
2.448
556
1.750
649
23.372

989
9.044
87
2.552
3.350
1.813
500
18.335

457
3.771
9.986
421
1.952
1.325
57
2.448
555
1.750
317
23.039

Circulante
Não circulante

6.757
11.592

11.253
12.119

6.743
11.592

10.920
12.119

O valor registrado no passivo não circulante refere-se substancialmente ao saldo a pagar de IPI que está sendo
questionado judicialmente no valor de R$9.044 com depósito judicial de igual montante registrado na rubrica
de “depósitos judiciais”.
A principal tese tributária em discussão refere-se a “IPI Sobre Produtos Acabados”. A Companhia ingressou
com ação judicial contra a cobrança do IPI sobre revenda de produtos importados acabados. Os advogados
da Companhia sustentam a tese da não incidência do IPI nas operações de comercialização realizadas pela
impetrante de produtos importados sobre os quais já houve a cobrança do mesmo tributo no desembaraço
aduaneiro os quais não se submeteram a qualquer ato de industrialização. Por tratar-se de questionamentos de
débitos, pendentes de desfecho judicial, a referida provisão será mantida até que haja o julgamento final da
ação.

9. Investimentos
Em 31 de dezembro os investimentos da Companhia são compostos por participações em outras empresas,
bem como outros investimentos, como segue:

Investimentos em controladas
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Outros investimentos (*)

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
2.316
1.068
2.316
1.068

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
1.025
1.392
2.316
1.068
4.733
1.068

(*) Os outros investimentos referem-se ao investimento pelo custo no FUNDO SC - Fundo de Investimento em Empresas
Emergentes Inovadoras e no Fundo de Investimento em Participação Sul Inovação,no qual a Companhia detém 10,70% e 7,69%,
respectivamente.
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9. Investimentos--Continuação

Investida

Participação
31/12/2018

Controle

Intelbras Mexico
Ascent
Prediotech

Controlada
Controlada
Controlada

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

31/12/2017

100%
100%
100%

100%
100%
0%

Avaliados pelo método de equivalência patrimonial
Investimento com passivo a descoberto

815
237
(27)

(3.584)
(93)
-

1.025
1.025

(3.677)
(3.677)

A movimentação dos investimentos é demonstrada abaixo:

Investida
Intelbras Mexico
Ascent
Prediotech
Ágio
Outros investimentos
Passivo descoberto
Investimentos

Investida
Intelbras Mexico
Ascent
Outros investimentos
Passivo descoberto
Investimentos

31/12/2017
(3.584)
(93)
(3.677)
1.068
(2.609)
(3.677)
1.068

01/01/2017
155
841
996
996

Equivalência
patrimonial

Ganho/(perda)
Aquisição
de variação
reconhecimento
cambial
inicial

4.301
358
(185)
4.474
4.474

Equivalência
patrimonial

98
98
98

158
158
1.392
1.550

Ganho/(perda)
Aquisição
de variação
reconhecimento
cambial
inicial

(3.895)
(427)
(4.322)

156
38
194

57
515

361
361

Outros
(28)
(28)
1.248
1.220

Outros
(65)
227
162

31/12/2018
815
237
(27)
1.025
1.392
2.316
4.733
4.733

31/12/2017
(3.584)
(93)
1.068
(2.609)
(3.677)
1.068
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9. Investimentos—Continuação
As principais informações sobre as controladas, as quais possuem exercício social também encerrado em 31
de dezembro, estão apresentadas a seguir:

Controlada
Intelbras Mexico
Ascent
Prediotech

Controlada
Intelbras Mexico
Ascent

a)

Ativo
circulante

Ativo não
circulante

1.350
1.080
68

60
26

Ativo
circulante

Ativo não
circulante

4.234
721

131
-

31/12/2018
Passivo
Passivo
não
circulante circulante

Patrimônio
líquido

21
60

815
237
(27)

31/12/2017
Passivo
Passivo
não
circulante circulante

Patrimônio
líquido
(3.584)
(93)

514
903
61

7.949
814

-

Receitas

Lucro
(prej.)
líquido

Outros
resultados
abrangentes

7.634
101

4.301
358
(185)

-

Receitas

Prejuízo
líquido

Outros
resultados
abrangentes

9.385
-

(3.895)
-

-

Indústria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México, S.A. de C.V.
A Diretoria decidiu pelo encerramento das operações da empresa localizada na Cidade do México, em
dezembro de 2017, os saldos divulgados nas demonstrações financeiras referem-se principalmente a
passivos a serem quitados com o encerramento, sendo transações residuais das atividades, e serão
baixados quando do encerramento total junto aos órgãos competentes. A demonstração dos resultados
da controlada, encontra-se demonstrado abaixo:
Demonstrações de resultados
Venda de produtos e serviços
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas administrativas e comerciais
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Resultado antes do financeiro
Resultado financeiro líquido
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda
Lucro (prejuízo) líquido do exercício

b)

31/12/2018
4.301
4.301
4.301
4.301

31/12/2017
9.385
-8.442
943
(3.319)
(1.583)
(3.959)
64
(3.895)
(3.895)

Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA-ME.
Em setembro de 2018 a Companhia adquiriu 100% do capital social da Prediotech Consultoria e Projetos
Tecnológicos LTDA-ME, pelo montante de R$ 1.550. A empresa adquirida atua no segmento de
tecnologia, sendo especializada no desenvolvimento de sistemas para condomínios e empresas de
segurança. Com o resultado da aquisição, a Companhia espera acessar a clientes de outros segmentos
atualmente não explorados.
O ágio de R$ 1.472 que surge da aquisição é atribuível a expectativa de rentabilidade futura.
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9. Investimentos--Continuação
b) Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA-ME.--Continuação
A Companhia contratou um especialista externo para avaliação a valor justo para fins de alocação do
preço de compra dos ativos e passivos adquiridos, abaixo seguem os valores da avaliação:
Em 31 de agosto de 2018

Prediotech

Total da contraprestação transferida
Valores reconhecidos de ativos identificáveis
adquiridos e passivos assumidos
Caixa e equivalentes de caixa
Ajustes a valor justo
Caixa e equivalentes de caia ajustado
Ativo imobilizado
Contas a receber e outros créditos
Estoques
Contas a pagar a fornecedores e outros exigíveis
Total de ativos e passivos líquidos identificáveis

1.550

Ágio

1.472

98
(80)
18
18
65
5
(28)
78

Após a alocação inicial o ágio foi reduzido em R$80, perfazendo um líquido de R$1.392, em função de
ajustes necessários ao balanço de abertura.
A aquisição da Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA-ME ocorreu em setembro de 2018
e, portanto, as demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações de 2018 da controlada a
partir deste período. Na data da aquisição a controlada apresentava um saldo de caixa e equivalente de
R$98.
Os montantes das receitas e do prejuízo do período da adquirida a partir da data da aquisição que foram
incluídos na demonstração consolidada do resultado totalizaram R$ 100 e R$ 185, respectivamente.
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518
-

Saldos em 31 de dezembro de 2018

60

Saldos em 01 de janeiro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2018

45.288
45.288
45.288

-

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Depreciação
Transferências
Baixa

Saldo líquido de depreciação

-

45.288

Saldos em 01 de janeiro de 2017
Depreciação
Transferências
Baixa

Movimentação da depreciação

Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

44.398
43.521
41.330

(12.300)

(11.267)
(1.122)
89
-

(10.132)
(1.135)
-

53.630

(1.183)
-

-

54.788
25

45.288
-

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Adições
Imobilizado proveniente de combinação
de negócio – nota 9
Transferências
Baixas

54.530
46
212
-

2%

Edificações

45.288
-

Terrenos

Saldos em 01 de janeiro de 2017
Adições
Transferências
Baixas

Movimentação do custo

Taxa média anual de depreciação

10. Imobilizado

6.083
6.070
8.305

(7.055)

(5.621)
(1.146)
(302)
14

(4.644)
(992)
15
-

15.360

3.597
(14)

-

11.691
86

10.727
170
858
(64)

10%

Instalações e
benfeitorias
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21.011
33.780
43.920

(33.891)

(31.058)
(5.761)
18
2.910

(29.150)
(4.055)
(56)
2.203

77.811

15.572
(4.495)

10

64.838
1.886

50.161
2.985
15.525
(3.833)

10% a 20%

Máquinas,
equipamentos e
instrumentos

2.403
3.126
3.770

(3.433)

(3.208)
(530)
195
110

(2.824)
(453)
5
64

7.203

235
(132)

5

6.334
761

5.227
990
244
(127)

10%

Móveis e
utensílios

Consolidado
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2.143
2.854
5.652

(6.164)

(6.871)
(1.501)
2.208

(6.083)
(1.080)
36
256

11.816

3.496
(2.858)

3

9.725
1.450

8.226
1.247
608
(356)

20% a 33%

Computadores

2.684
4.899
4.775

(10.069)

(8.075)
(1.544)
(450)

(8.161)
(1.032)
1.118

14.844

1.465
(325)

-

12.974
730

10.845
1.716
2.079
(1.666)

20% a 100%

Outros

4.828
11.689
10.248

-

-

-

10.248

(23.182)
(476)

-

11.689
22.217

4.828
26.490
(19.526)
(103)

Obras em
andamento

128.838
151.227
163.288

(72.912)

(60.994)
(8.747)
3.641
(66.100)
(11.604)
4.792

236.200

(8.300)

18

217.327
27.155

189.832
33.644
(6.149)

Total
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45.288
45.288

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Adições
Transferências
Baixas

Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018

61

Saldos em 01 de janeiro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2018

45.288
45.288
45.288

-

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Depreciação
Transferências
Baixa

Saldo líquido de depreciação

-

Saldos em 01 de janeiro de 2017
Depreciação
Transferências
Baixa

Movimentação da depreciação

45.288
-

Saldos em 01 de janeiro de 2017
Adições
Transferências
Baixas

Movimentação do custo

Taxa média anual de depreciação

Terrenos

10. Imobilizado--Continuação

44.400
43.523
41.333

(12.299)

(11.267)
(1.121)
89
-

(10.132)
(1.135)
-

53.632

54.790
25
(1.183)
-

54.532
46
212
-

2%

Edificações

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

6.031
6.070
8.302

(7.055)

(5.621)
(1.146)
(302)
14

(4.632)
(1.004)
15
-

15.357

11.691
83
3.597
(14)

10.663
170
858
-

10%

Instalações e
benfeitorias

20.952
33.779
43.920

(33.891)

(31.059)
(5.761)
18
2.911

(29.208)
(3.846)
(56)
2.051

77.811

64.838
1.896
15.572
(4.495)

50.160
2.985
15.525
(3.832)

10% a 20%

Máquinas,
equipamentos e
instrumentos

2.399
3.126
3.730

(3.427)

(3.207)
(525)
195
110

(2.805)
(471)
5
64

7.157

6.333
721
235
(132)

5.204
990
244
(105)

10%

Móveis e
utensílios

Controladora
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2.073
2.852
5.607

(6.152)

(6.872)
(1.489)
(2)
2.211

(6.091)
(1.073)
36
256

11.759

9.724
1.396
3.496
(2.857)

8.164
1.247
608
(295)

20% a 33%

Computadores

2.798
4.862
4.778

(10.069)

(8.075)
(1.544)
(450)

(7.990)
(1.203)
1.118

14.847

12.937
770
1.465
(325)

10.788
1.681
2.079
(1.611)

20% a 100%

Outros

4.828
11.688
10.244

-

-

-

10.244

11.688
22.215
(23.182)
(477)

4.828
26.490
(19.526)
(104)

Obras em
andamento

128.769
151.188
163.202

(72.893)

(60.858)
(8.732)
3.489
(66.101)
(11.586)
4.796

236.095

217.289
27.106
(8.300)

189.627
33.609
(5.947)

Total

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

10. Imobilizado--Continuação
A depreciação do exercício de 2018, alocada ao custo de produção e às despesas administrativas no
consolidado montam R$ 7.472 (R$ 5.370 em 2017) e R$ 4.132 (R$ 3.377 em 2017), respectivamente.
Certos itens do imobilizado estão dados em garantia de operações de financiamentos e pagamentos de tributos
(nota explicativa 13).
As obras em andamento referem-se a melhorias nas áreas industriais e de tecnologia da informação da
companhia.
A Administração efetuou análise dos indicadores de “impairment” de seus ativos imobilizados no exercício
findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017, e não identificou a necessidade de constituição de provisões para
perda sobre o valor recuperável de tais ativos.

11. Intangível
Consolidado
Projetos em
andamento

Marcas e
patentes

Ágios

Softwares

Taxa média anual de amortização

Total

20%

Movimentação do custo
Saldos em 01 de janeiro de 2017
Adições
Baixas
Transferências

33.366
-

153
16
(169)
-

2.739
423
(35)
(2.599)

24.473
2.745
(137)
2.599

60.731
3.184
(341)
-

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas
Ágio na aquisição do negócio
Transferências

33.366
1.392
-

1
(1)
-

528
2.405
(17)
(589)

29.680
2.574
(292)
589

63.574
4.980
(310)
1.392
-

Saldos em 31 de dezembro de 2018

34.758

-

2.327

32.551

69.636

Saldos em 01 de janeiro de 2017
Amortização do exercício
Baixas

-

-

-

(11.544)
(3.794)
41

(11.544)
(3.794)
41

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Amortização no exercício
Baixas

-

-

-

(15.297)
(3.951)
95

(15.297)
(3.951)
95

Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

-

-

(19.153)

(19.153)

33.366
33.366
34.758

153
-

2.739
528
2.327

12.929
14.383
13.398

49.187
48.277
50.483

Movimentação da amortização

Saldo líquido de amortização
Saldos em 1º de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2018
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11. Intangível--Continuação
Marcas e
patentes

Ágios

Controladora
Projetos em
andamento

Softwares

Taxa média anual de amortização

Total

20%

Movimentação do custo
Saldos em 01 de janeiro de 2017
Adições
Baixas
Transferências

33.366
-

153
16
(169)
-

2.739
423
(35)
(2.599)

24.473
2.745
(137)
2.599

60.731
3.184
(341)
-

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas
Transferências

33.366
-

1
(1)
-

528
2.405
(17)
(589)

29.680
2.574
(292)
589

63.574
4.980
(310)
-

Saldos em 31 de dezembro de 2018

33.366

-

2.327

32.551

68.244

Saldos em 01 de janeiro de 2017
Amortização do exercício
Baixas

-

-

-

(11.544)
(3.794)
41

(11.544)
(3.794)
41

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Amortização do exercício
Baixas

-

-

-

(15.297)
(3.951)
95

(15.297)
(3.951)
95

Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

-

-

(19.153)

(19.153)

33.366
33.366
33.366

153
-

2.739
528
2.327

12.929
14.383
13.398

49.187
48.277
49.091

Movimentação da amortização

Saldo líquido de amortização
Saldos em 1º de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2018
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11. Intangível--Continuação
Ativos com vida útil definida
Avaliamos anualmente se há evidências que indiquem que o valor recuperável dos ativos intangíveis de vida
útil definida possa ter sofrido redução em relação aos valores registrados contabilmente. Quando tais
evidências são identificadas testes detalhados de recuperabilidade (impairment) para essa categoria de ativos
são procedidos. Nas datas dos balanços não foram identificados indicadores ou fatores de que os valores
registrados contabilmente não sejam recuperáveis.
Ativos com vida útil indefinida
Os ativos com vida útil indefinida da Companhia são formados pelos ágios pagos em combinações de
negócios. Esses ativos são submetidos a testes de recuperabilidade (impairment) anualmente,
independentemente de haver ou não indicadores de riscos presentes.
Os ágios apresentados acima estão fundamentados na expectativa de rentabilidade futura, suportados por
laudos de avaliações, após alocação dos ativos identificados.
Os ágios mantidos pela Companhia estão abaixo resumidos:
Negócio adquirido
Maxcom do Brasil Ltda.
Engesul
Automatiza Ind. Com. de Equip. Eletrônico Ltda.
Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA

UGC
Controle Acesso Condominial
Incêndio e iluminação
Controle Acesso Corporativo
Controle Acesso Condominial

31/12/2018
1.348
11.610
20.408
1.392
34.758

31/12/2017
1.348
11.610
20.408
33.366

Os testes foram realizados com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, visando apurar o valor em
uso para cada uma das Unidades Geradoras de Caixa (UGC) às quais o ágio está alocado. Unidade Geradora
de Caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa, entradas essas que são em grande
parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos.
As projeções de caixa foram realizadas para um horizonte de 5 anos e posteriormente perpetuadas. O primeiro
ano do fluxo projetado está de acordo com o orçamento detalhado da Administração para cada UGC. Para os
próximos quatro anos foram adotadas premissas de crescimento baseadas nas diretrizes de negócios da
Administração e a perpetuidade foi elaborada utilizando uma taxa de crescimento de 4%.
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11. Intangível--Continuação
As projeções são descontadas pelo custo médio ponderado da unidade de capital (“WACC”). A taxa de
desconto antes de impostos aplicada nas projeções de fluxo de caixa é de 11,47% a.a. em 2018 (11,30% a.a.
para 2017).
Adicionalmente à análise de recuperação mencionada acima, a Administração elaborou uma análise de
sensibilidade considerando as variações no lucro antes dos impostos e resultado financeiro (Earnings Before
Interest and Taxes - EBIT) e na taxa de desconto nominal conforme apresentado abaixo:
Depreciação
EBIT – Maxcom
EBIT – Engesul
EBIT - Automatiza
EBIT - Prediotech
WACC

Taxa Utilizada
32,0%
11,6%
17,6%
14,4%
10,47%

Apreciação
33,0%
12,6%
18,6%
15,4%
11,47%

34,0%
13,6%
19,6%
16,4%
12,47%

Como resultado da análise de sensibilidade não identificamos necessidade de constituição de provisão para
recuperação.
Gastos com pesquisa
Os custos de pesquisa e desenvolvimento realizados pela Companhia são direcionados a diversos produtos
eletrônicos. Os custos de pesquisa e desenvolvimento que não são elegíveis para capitalização, no valor de
R$ 54.561 em 2018 (R$ 44.292 em 2017) foram reconhecidos como despesa no exercício no grupo de outras
receitas (despesas) operacionais, líquidas.

12. Fornecedores
As aquisições de insumos para produção da Companhia são feitas em maior número por meio de importação
de fornecedores internacionais, representando cerca de 90% do saldo em aberto na data de 31 de dezembro
de 2018. O ajuste a valor presente foi calculado com base na taxa de 5,25% em 2018 (3,79% para 2017), a
qual se refere a taxa média praticada por instituições financeiras que oferecem serviços de forfait para os
fornecedores da Companhia. Para compor o saldo consolidado foram excluídos os valores referentes a
transações intercompany. Apresentamos a seguir a abertura destes saldos:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Fornecedores nacionais
Fornecedores de importados
Fornecedores de importados (Forfait)
Ajuste a valor presente - AVP

25.390
302.468
31.931
359.789
(3.192)
356.597
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23.320
324.660
20.092
368.072
(2.891)
365.181

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
25.387
302.468
31.931
359.786
(3.192)
356.594

23.292
324.276
20.092
367.660
(2.891)
364.769

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

12. Fornecedores--Continuação
Forfait
A Companhia mantém acordos com determinadas instituições financeiras que permitem o financiamento da
sua cadeia de suprimentos. Pelos termos estabelecidos com as instituições, seus fornecedores podem optar
por receber o pagamento de suas faturas de forma antecipada através do agente financeiro. Nos termos do
acordo, a instituição financeira concorda em pagar os valores devidos a um fornecedor participante
antecipadamente e recebe a liquidação da duplicata por parte da Companhia em uma data posterior. O
principal objetivo desse programa é o de facilitar o processamento de pagamentos e permitir que os
fornecedores dispostos vendam seus recebíveis devidos pela Companhia a um banco antes da data de
vencimento. Na avaliação da Administração da Companhia os acordos não estendem significativamente as
condições de pagamento além dos termos normais acordados com outros fornecedores que não antecipam
seus títulos. Não há incidência de juros adicionais para a Companhia sobre os valores devidos aos
fornecedores.
A Companhia não desreconheceu os passivos aos quais o acordo se aplica, pois não houve uma baixa legal e
tão pouco o passivo original foi substancialmente modificado ao fornecedor entrar no acordo. Os montantes
antecipados por parte dos fornecedores continuam sendo registrados pela Companhia contas a pagar, porque
a natureza e a função do passivo financeiro permanecem os mesmos de outras contas a pagar. O saldo de
títulos antecipados pelos fornecedores em 31 de dezembro de 2018 é de R$31.931 (R$20.092 em 2017).
Os pagamentos efetuados ao banco quando do vencimento original dos títulos são incluídos nos fluxos de
caixa operacionais porque continuam a fazer parte do ciclo operacional da Companhia e sua natureza principal
permanece sendo pagamentos por compra de insumo.

13. Financiamentos e empréstimos
Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos contratuais dos empréstimos com juros, que são
mensurados pelo custo amortizado. Para mais informações sobre a exposição do grupo a riscos de taxa de
juros, moeda estrangeira e liquidez, veja nota explicativa 20.
Financiadores / credores

Taxa efetiva

Início

Venc.

Garantias

FINEP
PSI - Inovação 2016

3% a.a. +TR
1,86% a.a. + TJLP

abr/14
jun/17

abr/24
mar/23

PSI - Inovação 2013

3,5% a.a.

mar/14

jan/20

8% a.a.

abr/14

jan/19

3,7% a.a.

out/19

out/22

Fiança bancária
Hipoteca
(imóveis - matriz
e filial SJ)
Hipoteca
(imóveis - matriz
e filial SJ)
Aval dos
diretores
Aval dos
diretores

PSI - Revitaliza
FINIMP

Circulante
Não circulante

FINEP
PSI
FINIMP

Financiadora de Estudos e Projetos
Programa de Sustentação de Investimentos
Financiamento de Importação
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Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

115.350
66.154

85.433
58.014

115.350
66.154

85.433
58.014

19.255

37.036

19.255

37.036

239

3.106

239

3.106

131

-

131

-

201.129

183.589

201.129

183.589

55.102
146.027

37.230
146.359

55.102
146.027

37.230
146.359
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13. Financiamentos e empréstimos--Continuação
Garantias
Em garantia dos financiamentos, foram oferecidos os seguintes ativos e instrumentos financeiros, em 31 de
dezembro de 2018 (controladora e consolidado):
Imobilizado
Carta fiança

101.318
117.797
219.115

A movimentação dos financiamentos e empréstimos é assim demonstrada:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Saldo inicial
Captações
Juros
Variação cambial
Amortização do principal e juros
Saldo final

183.589
129.471
8.888
(5.553)
(115.275)
201.129

141.088
71.685
6.092
(35.276)
183.589

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
183.589
129.471
8.888
(5.553)
(115.275)
201.129

141.088
71.685
6.092
(35.276)
183.589

Os termos e condições dos empréstimos em aberto estão apresentados a seguir:
a)

Finep
A linha de Financiamento Reembolsável tem por definição o apoio aos Planos de Investimentos
Estratégicos em Inovação das empresas brasileiras disponibilizado pelo BNDES. O objetivo do
financiamento é custear, parcialmente, despesas incorridas na elaboração e execução do projeto
“Programa Intelbras de comunicação unificada e atualização tecnológica para internacionalização da
empresa”. O contrato possuí carência de 36 meses. O principal da dívida será pago em 85 prestações
mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 14 de abril de 2017, e a última em 15 de abril de 2024.

b)

Programa de Sustentação de Investimento – PSI
São recursos disponibilizados pelo BNDES direcionados para investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação de produtos. Após a comprovação da aplicação de recursos em
investimentos, o BNDES concede à Companhia empréstimo equivalente a até 80% dos recursos
investidos. Os pagamentos são mensais e, durante o período de carência, a liquidação dos juros ocorre
trimestralmente. O pagamento do principal ocorre conforme detalhado abaixo:
x PSI - Inovação 2016: O principal da dívida será pago em 48 prestações mensais e sucessivas,
vencendo a primeira em 15 de abril de 2019, e a última em 15 de março de 2023.
x PSI - Inovação 2013: O principal da dívida será pago em 48 prestações mensais e sucessivas,
vencendo a primeira em 15 de fevereiro de 2016, e a última em 15 de janeiro de 2020.
x PSI – Revitaliza: O principal da dívida será pago em 48 prestações mensais e sucessivas, vencendo
a primeira em 15 de fevereiro de 2015, e a última em 15 de janeiro de 2019.
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13. Financiamentos e empréstimos--Continuação
c)

Finimp
Financiamento de importação, disponibilizado pelo BNDES, onde o pagamento é efetuado à vista para
o exportador através de um banco contratado, que se torna credor, e assume-se o compromisso de liquidar
a operação com o banco até o vencimento acordado.

d)

Covenants
Os contratos com o BNDES possuem cláusulas de compromisso relacionadas a indicadores de
endividamento/ativo e dívida líquida/EBITDA (“covenants”), as quais estão sendo plenamente atendidas
nas datas dos balanços.

O cronograma de desembolso dos empréstimos e financiamentos de longo prazo, está programado da seguinte
forma:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024

38.924
37.915
37.215
24.998
6.975
146.027

41.731
28.977
27.407
27.466
16.566
4.212
146.359

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
38.924
37.915
37.215
24.998
6.975
146.027

41.731
28.977
27.407
27.466
16.566
4.212
146.359

14. Salários, encargos e participações a pagar
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Salários
Encargos
Provisões de férias e encargos sobre provisão
Participações nos resultados
Outros

6.172
5.733
17.539
17.639
587
47.670
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6.240
5.088
17.315
20.603
587
49.833

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
6.151
5.729
17.520
17.639
587
47.626

6.240
5.088
17.316
20.603
548
49.795
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15. Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos, que se encontram em diversas instâncias,
referentes a questões tributárias, cíveis e trabalhistas oriundas do curso normal de seu negócio. Com base na
opinião de seus advogados, a Administração da Companhia mantém o registro da provisão para cobrir
eventuais perdas que possam advir de desfechos desfavoráveis nessas ações (avaliadas com risco de perda
provável). Nas datas das demonstrações financeiras a Companhia apresentava os seguintes passivos, e
correspondentes depósitos judiciais, relacionados a esses processos.
a.

Composição da provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

Trabalhistas
Cíveis
Tributárias

2.712
445
1.295
4.452

1.516
467
711
2.694

2.712
445
1.295
4.452

1.516
467
711
2.694

Circulante
Não circulante

445
4.007

467
2.227

445
4.007

467
2.227

Trabalhistas
Relativas a processos movidos por ex-funcionários da Companhia e de empresas prestadoras de serviços.
Nenhuma causa trabalhista em que a Companhia ou uma de suas subsidiárias figuram como parte foi
considerada individualmente relevante.
Cíveis
Relativas a processos judiciais discutindo questões de natureza comercial, relacionadas a reclamações de
consumidores sobre produtos fornecidos pela Companhia. Nenhuma causa cível foi considerada
individualmente relevante.
Tributárias
Relativas a entendimentos divergentes relacionados a receita de variação cambial e a tributação em
relação as Contribuições para o PIS e COFINS, bem como, entendimentos sobre créditos de ICMS
estornados em razão dos benefícios fiscais concedidos.
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15. Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis--Continuação
a.

Composição da provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis:--Continuação
Movimentação da provisão
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Saldo ao início do exercício
Complemento de provisão
Reversão/baixas de provisão
Saldo ao final do exercício

2.694
7.797
(6.039)
4.452

2.554
2.831
(2.691)
2.694

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
2.694
7.797
(6.039)
4.452

2.553
2.832
(2.691)
2.694

Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
Para os valores das contingências consideradas como perdas possíveis pelos assessores jurídicos da
Companhia estão distribuídas nas áreas tributária, cível e trabalhista, totalizando o montante consolidado
de R$ 85.667 (R$ 86.579 em 2017). Deste total, as ações de natureza tributária totalizam R$ 75.149 (R$
75.537 em 2017) sendo os principais temas: (i) auto de infração sobre a exclusão da subvenção para
investimentos nas apurações das bases de cálculo do IRPJ e CSLL nos anos de 2016 a 2008; (ii) auto de
infração exigindo a tributação do PIS e da COFINS sobre os valores contabilizados a título de subvenção
para investimento no ano de 2011; (iii) auto de infração referente ao benefício da suspensão do IPI,
conforme IN 948/2009; (iv) auto de infração referente crédito tributário decorrente de glosa de crédito
presumido de ICMS concedido pelo Estado de origem. As ações de natureza cível totalizam R$ 2.982
(R$ 2.909 em 2017) e as ações de natureza trabalhista totalizam R$ 7.537 (R$8.134 em 2017), não há
processos individualmente relevantes para ambas as áreas.
Ativos contingente
Dentre os principais ativos contingentes, a Companhia pleiteia judicialmente o direito de excluir o ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS de anos anteriores à decisão do Supremo Tribunal Federal,
ocorrida em 2017, o qual, com base na avaliação dos assessores jurídicos, possuem chances prováveis
de êxito. Os referidos processos encontram-se pendentes de decisão judicial transitada em julgado, fato
que impossibilita o reconhecimento do ativo relativo a tais créditos, por caracterizar-se como ativo
contingente. Atualmente a Companhia encontra-se em fase de levantamento e cálculo dos créditos. Com
base nos levantamentos e cálculos realizados até o momento de forma análoga às decisões judiciais
proferidas até o momento, a Companhia estima o valor dos créditos em aproximadamente R$73.579, a
valores históricos. Em razão da inexistência de decisão final sobre o pedido de modulação de efeitos,
apresentado pela União Federal nos autos julgado em sede de repercussão geral, e considerando que,
além da modulação de efeitos, a União Federal pede também a fixação de forma de cálculo menos
favorável ao contribuinte (exclusão do ICMS a recolher da base do PIS e da COFINS), o valor estimado
poderá sofrer variações significativas. Por fim, não há como assegurar, neste momento, quando, ou se,
os montantes estimados serão efetivamente realizados. Bem como discute o aumento da taxa do
Siscomex devido por adição à Declaração de Importação em valor superior ao estabelecido pela Lei
9.716/98.
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15. Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis--Continuação
b.

Composição dos depósitos judiciais:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Trabalhista
Fiscal
Depósito de garantia

1.097
12.662
2
13.761

403
13.274
136
13.813

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
1.097
12.662
2
13.761

403
13.274
5
13.682

Os depósitos trabalhistas referem-se a diversas ações movidas por ex-funcionários onde a Companhia
teve que realizar depósitos recursais enquanto discute o mérito dos valores pleiteados.
O principal depósito relativo à área fiscal refere-se a tese tributária em discussão referente ao “IPI Sobre
Produtos Acabados”. A Companhia ingressou com ação judicial pela cobrança do IPI sobre revenda de
produtos importados acabados. Os advogados da Companhia sustentam a tese da não incidência do IPI
nas operações de comercialização realizadas pela impetrante de produtos importados sobre os quais já
houve a cobrança do mesmo tributo no desembaraço aduaneiro e que não se submeteram a qualquer ato
de industrialização. A Companhia obteve êxito em primeiro e segundo grau (Justiça Federal em
Florianópolis e TRF4 em Porto Alegre), contudo a União conseguiu reverter a decisão via recurso
especial no STJ. A Companhia apresentou Embargos Divergência considerando existir jurisprudência
favorável ao contribuinte. O Supremo Tribunal Federal definiu pela existência de repercussão geral. A
Companhia mesmo sem decisão definitiva requereu a conversão dos depósitos judiciais em pagamento
à União, contudo como o processo está sobrestado ainda não foi analisado. O valor depositado
judicialmente totalizou R$ 9.044, sendo valor passivo registrado em impostos a recolher.
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16. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o capital social da Companhia é de R$ 350.000. Adicionalmente,
em 2018, a Administração da Companhia aprovou a conversão de 5.754.262 ações preferenciais de classe
“A” em ações ordinárias. Segue abaixo a composição acionária:

Acionistas
Jorge Luiz Savi de Freitas
Jane Savi de Freitas
Janete Savi de Freitas
Jadna Savi de Freitas
Pedro Horn de Freitas
Joana Horn de Freitas
Total de ações em poder
dos acionistas
Ações em tesouraria
Total das ações

Acionistas
Jorge Luiz Savi de Freitas
Jane Savi de Freitas
Janete Savi de Freitas
Jadna Savi de Freitas
Total de ações em poder
dos acionistas
Ações em tesouraria
Total das ações

31/12/2018
Preferenciais
Quantidade
%

Ordinárias
Quantidade
%

Total
Quantidade

%

6.446.213
7.000.752
7.000.753
7.000.751
356.321
356.321

19,09%
20,73%
20,73%
20,73%
1,06%
1,06%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

6.446.213
7.000.752
7.000.753
7.000.751
356.321
356.321

19,09%
20,73%
20,73%
20,73%
1,06%
1,06%

28.161.111
5.605.209
33.766.320

83,40%
16,60%
100,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%

28.161.111
5.605.209
33.766.320

83,40%
16,60%
100,00%

Total
Quantidade

%

31/12/2017
Preferenciais
Quantidade
%

Ordinárias
Quantidade
%
5.611.519
5.598.443
5.598.444
5.598.443

20,03%
19,99%
19,99%
19,99%

1.547.336
1.402.309
1.402.309
1.402.308

26,89%
24,37%
24,37%
24,37%

7.158.855
7.000.752
7.000.753
7.000.751

21,20%
20,73%
20,73%
20,73%

22.406.849
5.605.209
28.012.058

79,99%
20,01%
100,00%

5.754.262
5.754.262

100,00%
0,00%
100,00%

28.161.111
5.605.209
33.766.320

83,40%
16,60%
100,00%

Em 16 de agosto de 2017 o capital social foi aumentado em R$ 250.000 com base em saldos de reserva
de incentivos fiscais.
b) Ações em tesouraria
Em 2007 a Companhia resgatou as ações PNB (5.605.209) de titularidade do acionista Brasil 21 no valor
de R$ 36.793. O valor da recompra das ações está evidenciado na conta ações em tesouraria no
patrimônio líquido.
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16. Patrimônio líquido--Continuação
c)

Reservas de lucros
(i)

Reserva legal
Foi constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado no exercício, nos termos do art. 193 da Lei
nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

(ii) Lucros retidos
Constituída para realização de investimentos, expansão e reforço do capital de giro ou para futura
distribuição para os acionistas.
(iii) Incentivos fiscais
Referem-se aos montantes apurados de subvenções recebidas para investimentos, representadas
pelos incentivos fiscais concedidos à Companhia pelos estados de Santa Catarina, Minas Gerais e
Amazonas. Conforme regulamentação aplicável a esses incentivos, essa reserva somente poderá ser
utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital social. Em 2017 foi realizado R$ 250.000
para aumento do capital social. Atualmente o saldo é de R$ 268.640 (R$ 135.495 em 2017).
Em 7 de agosto de 2017 foi promulgada a Lei Complementar 160 que trouxe novas orientações
sobre benefícios fiscais e sua caracterização como incentivos para subvenção. Em 2018, após
revisão detalhada da Lei, a Companhia identificou valores relativos a incentivos que poderiam ser
considerados como subvenções no valor de R$3.231. O montante identificado foi considerado nas
apurações de imposto de renda e contribuição social como subvenção e reclassificado da conta de
lucros acumulados para a conta de reserva de incentivos fiscais.
d)

Ajuste de avaliação patrimonial
Em 2010 a Companhia optou pela adoção do custo atribuído para os principais bens do ativo imobilizado.

e)

Ajustes acumulados de conversão
Compreendem diferenças de moeda estrangeira decorrentes da conversão das demonstrações financeiras
das subsidiárias no exterior.
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16. Patrimônio líquido--Continuação
f) Remuneração aos acionistas
Juros sobre capital próprio
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a Companhia calculou juros sobre o capital
próprio (“JSCP”) no montante bruto de R$ 30.096 e R$23.590, respectivamente. Os valores apurados de
JSCP foram pagos ao longo dos próprios exercícios. A Companhia, para fins de atendimento às normas
fiscais, contabilizou os juros sobre o capital próprio creditados no exercício em contrapartida à rubrica
de “despesas financeiras". Para fins de preparação destas demonstrações financeiras, esses juros são
revertidos do resultado contra a conta de lucros acumulados, conforme determinado pelas práticas
contábeis.
Dividendos
Os dividendos são calculados conforme o estatuto da Companhia e a Lei das Sociedades por Ações,
como segue:
Cálculo dos dividendos
31/12/2018
31/12/2017
Lucro líquido do exercício
Reserva legal - 5%
Reservas de incentivos fiscais
Base de cálculo
Dividendos mínimos conforme estatuto
Valor dos dividendos mínimos obrigatórios
Juros sobre capital próprio pagos
(-) IRRF sobre juros sobre capital próprio pagos
Dividendos declarados
Saldo de dividendo a distribuir / (distribuídos
antecipadamente), em complemento a mínimo obrigatório

162.496
(8.125)
(133.145)
21.226
25%
5.307

183.792
(9.190)
(130.824)
43.778
25%
10.944

30.096
(4.514)
25.582
5.209

23.590
(3.538)
20.052
-

(25.484)

(9.108)

A Administração da Companhia deliberou em 2018 pela distribuição de dividendos referentes ao ano de
2017, tendo como base o saldo de reservas de lucros retidos, no valor de R$ 22.193 (valores apurados
antes da reapresentação descrita na nota 2.5). Também, foram antecipados dividendos de 2018 no valor
de R$ 5.209. O pagamento desses dividendos foi realizado durante o exercício de 2018, e posteriormente
foram aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.
No ano de 2017 a Administração da Companhia deliberou pela distribuição de dividendos referentes ao
ano de 2016, tendo como base o saldo de reservas de lucros retidos, no valor de R$ 28.252.
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17. Resultado por ação
O objetivo do cálculo do resultado por ação é de permitir comparações de desempenho entre diferentes
companhias no mesmo período, bem como para a mesma companhia em períodos diferentes.
Exercício findo em
31/12/2018
31/12/2017
Numerador:
Lucro líquido do exercício
Denominador (em milhares de ações):
Média ponderada do número de ações ordinárias
Média ponderada do número de ações preferenciais
Remuneração das ações preferenciais - 10% (*)
Média ponderada do número de ações preferenciais ajustadas
Denominador (em milhares de ações):
Denominador para resultado básico e diluído por ação
Denominador para resultado básico e diluído por ação ajustado
Lucro básico e diluído por ação (em Reais - R$)
Lucro básico e diluído por ação ordinária
Lucro básico e diluído por ação preferencial

162.496

183.792

22.676.332
5.484.779

22.406.849
5.754.262

1,10
6.033.257

1,10
6.329.688

28.161.111
28.709.589

28.161.111
28.736.537

5,65999
6,22599

6,39576
7,03533

(*) As ações preferencias classe "A" não tem direito a voto, e seu dividendo é superior em 10% aos pagos às
ações ordinárias.
Para cálculo do denominador comum, foi considerado o número médio ponderado de ações ordinárias em
poder dos acionistas, excluídas as mantidas em tesouraria.
O quadro a seguir demonstra o cálculo da média ponderada considerando as movimentações de ações nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

Exercício

Ordinárias
Quantidade de
ações (em
Período de movimentação das ações
milhares)

Número de
dias - %

Média ponderada
de ações (em
milhares)

2017

01/01/2017

a

31/12/2017

22.406.849

100%
100%

22.406.849
22.406.849

2018

01/01/2018
14/12/2018

a
a

13/12/2018
31/12/2018

22.406.849
28.161.111

95%
5%
100%

21.357.492
1.318.840
22.676.332
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17. Resultado por ação--Continuação

Exercício

Preferenciais
Quantidade de
ações (em
Período de movimentação das ações
milhares)

Número de
dias - %

Média ponderada
de ações (em
milhares)

2017

01/01/2017

a

31/12/2017

5.754.262

100%
100%

5.754.262
5.754.262

2018

01/01/2018
14/12/2018

a
a

13/12/2018
31/12/2018

5.754.262
-

95%
5%
100%

5.484.779
5.484.779

Não há, na data do balanço, instrumentos de patrimônio com efeito dilutivo do capital.

18. Incentivos fiscais
a)

Imposto sobre produtos industrializados - IPI
Equipamentos de telefonia e segurança
A Companhia usufrui de benefícios fiscais concedidos pela Lei Federal de Informática nº 8.248/91, a
qual dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação. O direito à
fruição do benefício está condicionado ao cumprimento, pela Companhia, dos requisitos e condições
estabelecidos pela legislação vigente, entre estes, a aplicação anual de parte do seu faturamento bruto no
mercado interno decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, deduzidos os tributos
correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na
forma da Lei, em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas no País.
Os benefícios de redução do IPI são distribuídos da seguinte forma:
Redução de 80% na alíquota de IPI, até 31/12/2024;
Redução de 75% na alíquota de IPI, de 01/01/2025 até 31/12/2026;
Redução de 70% na alíquota de IPI, de 01/01/2027 até 31/12/2029.
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18. Incentivos fiscais--Continuação
a)

Imposto sobre produtos industrializados – IPI--Continuação
Microcomputadores portáteis e bens desenvolvidos
A partir do 2º semestre de 2011, a Companhia passou a utilizar a redução de 100% para os bens
desenvolvidos no país, conforme previsão legal constante na Lei nº 12.431/11. Para fazer jus aos
benefícios previstos na Lei nº 8.248/91, as empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços
de informática e automação deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento
em tecnologia da informação a serem realizadas no país, no mínimo 4% do seu faturamento bruto no
mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, incentivados na forma
desta Lei, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das
aquisições de produtos incentivados na forma da Lei.

b) Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
A Companhia utiliza os seguintes benefícios na apuração do Imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS:
(i) Estado de Santa Catarina
Regulamento do ICMS/SC - Decreto nº 2.870/2001, permite a redução na base de cálculo do ICMS
nas operações internas com equipamentos de automação, informática e telecomunicações, ficando
facultado aplicar diretamente o percentual de 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo integral.
Este mesmo regulamento permite a utilização de crédito presumido do ICMS nas operações com
produtos enquadrados na Lei Federal de Informática nº 8.248/91, a qual dispõe sobre a capacitação
e competitividade do setor de informática e automação. Este benefício possibilita uma carga
tributária de aproximadamente 3% para os produtos fabricados em Santa Catarina.
A Companhia utiliza ainda benefícios fiscais previstos em regulamento para produtos importados
do exterior.
O prazo de vigência dos benefícios é indeterminado.
O valor deste benefício refletido no resultado do exercício foi de R$ 70.735 (R$ 83.009 em 2017).
(ii) Estado de Minas Gerais
Por meio do regulamento do ICMS/MG - Decreto 43.080/02, é permitida a utilização de crédito
presumido do ICMS autorizado em Protocolo de Intenções com o Estado de Minas Gerais e previsto
em Regime Especial.
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18. Incentivos fiscais--Continuação
b)

Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS--Continuação
(ii) Estado de Minas Gerais--Continuação
O prazo de vigência dos benefícios é indeterminado.
O valor deste benefício refletido no resultado do exercício foi de R$ 14.691 (R$ 11.275 em 2017).
(iii) Estado do Amazonas
Por meio da Lei no 2.826/2003, é permitida a utilização de crédito presumido do ICMS autorizado
em Projeto aprovado com o Estado do Amazonas que relaciona os produtos beneficiados.
O prazo de vigência dos benefícios é indeterminado.
O valor deste benefício refletido no resultado do exercício foi de R$ 44.488 (R$ 36.540 em 2017).
Todas as condições impostas para usufruir dos incentivos fiscais estão sendo atingidas pela
Companhia.

c) Imposto de renda e contribuição social
A Companhia usufruiu do benefício fiscal instituído pela Lei nº 11.196/05, que permite a dedução
diretamente na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social do valor correspondente
a 60% do total dos gastos com pesquisa e inovação tecnológica, observadas as regras estabelecidas na
referida Lei.
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19. Imposto de renda e contribuição social
a)

Composição dos tributos diferidos
A Companhia possui créditos tributários decorrentes dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
contribuição social de exercícios anteriores, sem prazo de prescrição, e das adições e exclusões
temporárias.
As bases de cálculo dos impostos diferidos estão demonstradas a seguir:
Consolidado e controladora
31/12/2018
31/12/2017
Diferenças temporárias
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Provisão para garantias
Provisão para estoques obsoletos
Outros
Provisão para perda esperada para risco de crédito (*)
Ágio (**)
Lei de informática
Diferença de depreciação fiscal x contábil (vida útil)
Custo atribuído e revisão da vida útil dos bens do imobilizado
Efeitos de reconhecimento de receita - CPC 47
AVP - clientes e fornecedores
Total diferenças temporárias
Alíquota combinada do imposto de renda e contribuição social diferido
Imposto de renda e contribuição social diferido sobre diferenças temporárias

4.452
10.409
3.528
17.647
3.328
(31.325)
2.520
(1.352)
(39.638)
20.902
9.833
304
34%
104

2.694
13.874
2.400
(107)
(24.922)
1.386
(40.416)
13.495
7.416
(24.180)
34%
(8.221)

Prejuízo fiscal
Alíquota do IR diferido
Imposto de renda diferido sobre prejuízo fiscal

31.244
25%
7.812

34.684
25%
8.671

Base negativa
Alíquota da contribuição social diferida
Contribuição social diferido sobre base negativa

58.005
9%
5.220

61.444
9%
5.530

7.888
5.249
13.137

2.626
3.355
5.981

Prejuízo fiscal e base negativa

Tributos diferidos
Imposto de renda diferido
Contribuição social diferida
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota nominal

(*) Parte do valor da provisão para perdas com clientes é formada por títulos que já preenchem os requisitos para dedutibilidade e foram
considerados como dedutíveis.
(**) O ágio pago quando da aquisição de empresas vem sendo amortizado fiscalmente a partir do momento em que a Empresa adquirida é
incorporada. O imposto de renda e a contribuição diferidos são constituídos na medida que a amortização fiscal ocorre.
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19. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
a)

Composição dos tributos diferidos--Continuação
Os tributos diferidos estão apresentados líquidos entre ativos e passivos, conforme CPC 32, quando os
referidos tributos correspondem às mesmas entidades tributárias e há o direito executável e a intenção
da Administração da Companhia de liquidá-los pelo valor líquido.
As estimativas de realização dos créditos tributários da Companhia e suas controladas, decorrentes de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, bem como de tributos a recuperar, estão
respaldadas em projeções de rentabilidade da Companhia e de suas controladas, aprovadas pelos seus
respectivos Conselhos de Administração e Fiscal, a saber:

2019
2020
2021

Consolidado e
controladora
31/12/2018
1.651
9.106
2.275
13.032

As premissas utilizadas nas projeções de resultados operacionais e financeiros e o potencial de
crescimento da Companhia e suas controladas foram baseados nas expectativas da Administração em
relação ao futuro da Companhia e suas controladas.
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19. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
b) Conciliação das despesas do imposto de renda e contribuição social
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a seguinte
reconciliação em seus valores à alíquota nominal:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Equivalência patrimonial
Juros sobre o capital próprio
Incentivos fiscais – subvenção para
investimentos
Gastos com pesquisa e inovação tecnológica Lei
nº 11.196/05
Outros

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

157.928
(30.096)

197.459
(23.590)

157.926
(4.474)
(30.096)

197.459
4.322
(23.590)

(129.914)

(130.824)

(129.914)

(130.824)

(11.328)
(28)
(13.438)

(12.506)
9.662
40.201

(11.328)
4.441
(13.445)

(12.506)
5.339
40.200

34%

34%

34%

34%

4.568

(13.667)

4.570

(13.667)

(2.588)
7.156

(7.175)
(6.492)

(2.586)
7.156

7.175
6.492

4.568

(13.667)

4.570

(13.667)

Alíquota combinada do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social pela
alíquota nominal
Alíquota nominal
Corrente
Diferido
Imposto de renda e contribuição social pela
alíquota nominal
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20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros
a)

Gerenciamento de riscos
A Companhia e suas controladas possuem operações com instrumentos financeiros. A administração
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando
assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo
de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que a Administração pretende
cobrir (câmbio, taxa de juros etc.). A política de controle consiste em acompanhamento permanente das
condições contratadas versus condições vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas não
efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros instrumentos financeiros
de risco.
Os valores dos instrumentos financeiros ativos e passivos constantes nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2018 e 2017 foram determinados de acordo com os critérios e as práticas contábeis
divulgadas em notas explicativas específicas.
A Companhia e suas controladas podem estar expostas, em virtude de suas atividades, aos seguintes
riscos financeiros:
- Riscos de crédito;
- Riscos de liquidez;
- Riscos de mercado;
- Risco de taxa de juros;
- Risco de taxa de câmbio;
- Riscos operacionais.
(i) Risco de crédito
Decorre da possibilidade de a Companhia e suas controladas sofrerem perdas decorrentes de
inadimplência de seus clientes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de
investimentos financeiros.
Para mitigar esses riscos, a Companhia e suas controladas adotam como prática a análise das
situações financeira e patrimonial de seus clientes, assim administra o risco de crédito por meio de
um programa de qualificação e concessão de crédito. A Companhia e suas controladas possuem
política de constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa para fazer face ao risco de
crédito.
Para as aplicações financeiras e depósitos em instituições financeiras a Administração, através de
sua tesouraria, monitora informações de mercado sobre suas contrapartes a fim de identificar
potenciais riscos de crédito.
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20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
a)

Gerenciamento de riscos--Continuação
(i) Risco de crédito--Continuação
Os valores contábeis dos principais ativos financeiros que representam a exposição máxima ao
risco de crédito na data das demonstrações financeiras estão demonstrados a seguir:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Conta corrente bancária
Aplicações financeiras
Contas a receber

10.256
375.521
287.105
672.882

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

9.812
310.894
307.709
628.415

8.493
375.250
286.874
670.617

7.191
310.774
310.915
628.880

(ii) Risco de liquidez
Decorre da possibilidade de redução dos recursos destinados para pagamentos de dívidas.
A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia e de
suas controladas para assegurar a suficiência de caixa para atender às necessidades operacionais.
Adicionalmente, a Companhia mantém saldos em aplicações financeiras passíveis de resgate a
qualquer momento para cobrir eventuais descasamentos entre a data de maturidade de suas
obrigações contratuais e sua geração de caixa.
A Companhia e suas controladas investem o excesso de caixa em ativos financeiros com incidência
de juros escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer
margem de segurança conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os equivalentes de caixa mantido pela Companhia e por suas
controladas possuem liquidez imediata e são considerados suficientes para administrar o risco de
liquidez.
A seguir demonstramos o cronograma de amortização de nossos passivos financeiros não
derivativos conforme as condições contratuais. O fluxo apresentado não foi descontado e inclui os
juros e atualização pelos indexadores contratuais com base nas respectivas taxas projetadas anuais
médias na data do balanço, publicadas pelo Boletim Focus do Banco Central do Brasil:

Até um ano
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos

356.597
65.882
422.749

83
541

De uma a
três anos

2018
Mais de 3
anos

131.330
131.330

34.060
34.060

Total
356.597
231.273
587.870
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20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
a)

Gerenciamento de riscos--Continuação
(ii) Risco de liquidez--Continuação

Até um ano
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos

(iii)

De uma a
três anos

365.181
47.070
412.251

2017
Mais de 3
anos

115.623
115.623

52.170
52.170

Total
365.181
214.862
580.043

Risco de mercado
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos insumos utilizados no processo
de produção, principalmente do segmento eletroeletrônico. Essas oscilações de preços podem
provocar alterações substanciais nos custos da Companhia. Para mitigar esses riscos, a Companhia
gerencia os estoques pela formação de estoques reguladores desta matéria-prima.

(iv) Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo
de risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos, e em determinadas circunstâncias,
são efetuadas operações de proteção para reduzir o custo financeiro das operações. Em 31 de
dezembro de 2019 não há operações desta natureza.
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Instrumentos com taxa de juros
variável
Financiamentos e empréstimos
Instrumentos com taxa de juros fixa
Financiamentos e empréstimos
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Controladora
31/12/2018
31/12/2017

181.504

143.447

181.504

143.447

19.625

40.142

19.625

40.142
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20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
a)

Gerenciamento de riscos--Continuação
(v) Risco de taxa de câmbio
Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras, principalmente
o dólar norte-americano, utilizadas pela Companhia para a aquisição de insumos, a venda de
produtos e a contratação de instrumentos financeiros, além de outros valores a pagar e a receber em
moedas estrangeiras. A Companhia avalia constantemente a contratação de operações de proteção
para mitigar esses riscos. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a exposição contábil da Companhia
estava assim representada:

Dolar US$
Ativo
Contas a
receber

31/12/2018
Moeda estrangeira
Euro - Yen
Ren Libor
€
-¥
¥

31/12/2017
Moeda estrangeira
Dolar US$

Total

Euro €

Yen - ¥

Libor

Ren - ¥

Total$

2.817

1.332

-

-

-

4.149

2.155

1.212

-

-

-

3.367

Passivo
Fornecedores

(332.285)

(23)

(36)

-

(2.055)

(334.399)

(339.689)

(4)

(1)

(5.058)

-

(344.752)

Exposição
líquida

(329.468)

1.309

(36)

-

(2.055)

(330.250)

(337.534)

1.208

(1)

(5.058)

-

(341.385)

Com a finalidade de verificar a sensibilidade da variação cambial do contas a receber e fornecedores
em moeda estrangeira, ao qual a Companhia e as controladas estavam expostas na data base de 31
de dezembro de 2018, foram definidos 05 cenários diferentes com variações de 25% e 50%, de
redução ou e de aumento em relação a taxa base.
Para cada cenário foi calculada a respectiva despesa e receita de variação cambial. A data base
utilizada da carteira foi 31 de dezembro de 2018.
31/12/2018
Cenário I
-50%
Fornecedores

Cenário II
-25%

(6.728)

(10.092)

Cenário III
+25%

Provável
(13.456)

(16.821)

Cenário IV
+50%
(20.185)

31/12/2018
Cenário I
-50%
Contas a receber

Cenário II
-25%
83

125

Cenário III
+25%

Provável
167

Cenário IV
+50%

209

A Administração avalia que as exposições ao risco cambial são aceitáveis para suas operações.
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20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
a)

Gerenciamento de riscos--Continuação
(vi) Risco operacional
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas
associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos,
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e
regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais
surgem de todas as operações da Companhia.
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos
financeiros e danos à reputação da Companhia.
A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tratar
riscos operacionais é atribuída à alta administração.

b)

Instrumentos financeiros - valor justo
Os instrumentos financeiros ativos e passivos ajustados às taxas correntes de mercado estão
demonstrados a seguir:
31/12/2018
Valor contábil
Ativo
Numerário disponível
Conta corrente
bancária
Aplicações financeiras
Títulos e valores
mobiliários
Contas a receber
Passivo
Fornecedores
Financiamentos e
empréstimos incluem encargos

31/12/2017
Valor de
Mercado

Valor contábil

Valor de
Mercado

Classificação

25
10.256

25
10.256

28
9.812

28 Custo amortizado
9.812 Custo amortizado

375.521
-

375.521
-

310.894
-

310.894 Custo amortizado
- Custo amortizado

273.410

273.410

298.141

298.141 Custo amortizado

356.597
201.129

356.597
214.000

365.181
183.589

365.181 Custo amortizado
195.000 Custo amortizado
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20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
b)

Instrumentos financeiros - valor justo--Continuação
Mensuração do valor justo reconhecido nas Demonstrações Contábeis Consolidadas
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo
em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. A mensuração do
valor justo é baseada na presunção de que a transação para vender o ativo ou transferir o passivo ocorrerá:
• No mercado principal para o ativo ou passivo; ou
• Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o passivo. O
mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível pela Companhia.
O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os participantes do
mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo, presumindo que os participantes do
mercado atuam em seu melhor interesse econômico.
A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a capacidade de um
participante do mercado gerar benefícios econômicos por meio da utilização ideal do ativo ou vendendoo a outro participante do mercado que também utilizaria o ativo de forma ideal.
A Companhia utiliza técnicas de avaliação adequadas nas circunstâncias e para as quais haja dados
suficientes para mensuração do valor justo, maximizando o uso de informações disponíveis pertinentes
e minimizando o uso de informações não disponíveis.
A tabela a seguir apresenta uma análise dos instrumentos financeiros reconhecidos pelo valor justo, após
o seu reconhecimento inicial. Estes instrumentos financeiros estão agrupados em níveis de 1 a 3, com
base no grau em que o seu valor justo é cotado:
Nível 1: a mensuração do valor justo é derivada de preços cotados (não corrigido) nos mercados ativos,
com base em ativos e passivos idênticos;
Nível 2: a mensuração do valor justo é derivada de outros insumos cotados incluídos no Nível 1, que são
cotados através de um ativo ou passivo, quer diretamente (ou seja, como os preços) ou indiretamente (ou
seja, derivada de preços); e
Nível 3: a mensuração do justo valor é derivada de técnicas de avaliação que incluem um ativo ou passivo
que não possuem mercado ativo.

A Administração, na data dos balanços adotou o nível 2 para avaliar os valores justos aplicáveis
aos instrumentos financeiros da Companhia, com exceção de caixa e equivalente de caixa e
aplicações financeiras, no qual foi adotado o nível 1.
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20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
b)

Instrumentos financeiros - valor justo--Continuação
Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo do valor justo
Os valores justos estimados dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia e suas
controladas foram apurados conforme descrito abaixo. A Companhia e suas controladas não atuam no
mercado de derivativos, assim como não há outros instrumentos financeiros derivativos registrados em
31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017.
Disponibilidades e aplicações financeiras
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos
contábeis, e consideramos que estão avaliadas a valor justo baseado no valor provável de realização.
Para as demais aplicações financeiras, o valor de mercado foi apurado com base nas cotações de mercado
desses títulos; quando da inexistência, foram baseados nos fluxos de caixa futuros, descontadas as taxas
médias de aplicação disponíveis.
Contas a receber e fornecedores
Decorrem diretamente das operações da Companhia e controladas, sendo mensurados pelo custo
amortizado e estão registrados pelo seu valor original, deduzido de provisão para perdas e ajuste a valor
presente quando aplicável.
.
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20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
c)

Informações qualitativas e quantitativas sobre instrumentos financeiros
Financiamentos e empréstimos - incluem encargos
Os valores justos destes financiamentos são equivalentes aos seus valores contábeis, por se tratar de
instrumentos financeiros com taxas que se equivalem às taxas de mercado e por possuírem características
exclusivas, oriundas de fontes de financiamento específicas para financiamento.
Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em "informações relevantes de
mercado". As mudanças nas premissas podem afetar significativamente as estimativas apresentadas.
Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras ao qual a
Companhia e as controladas estavam expostas na data base de 31 de dezembro de 2018, foram definidos
05 cenários diferentes. Com base no boletim FOCUS de 28 de dezembro de 2018 foi extraído a projeção
do indexador SELIC / CDI para o ano de 2020 e este definido como o cenário provável; a partir deste
calculadas variações de 25% e 50%.
Para cada cenário foi calculada a receita financeira bruta não levando em consideração incidência de
tributos sobre os rendimentos das aplicações. A data base utilizada da carteira foi 31 de dezembro de
2018 projetando para um ano e verificando a sensibilidade do CDI com cada cenário.
31/12/2018
Cenário I
+50%
Aplicações financeiras

Cenário II
+25%

32.253

26.878

Provável
21.502

Cenário III
-25%
16.127

Cenário IV
-50%
10.751

Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas dívidas ao qual a Companhia e suas
controladas estavam expostas na data base de 31 de dezembro de 2018, foram definidos 05 cenários
diferentes. Com base no boletim FOCUS de 28 de dezembro de 2018, foi extraída a projeção dos
indexadores CDI / IGP-DI / IGP-M / DOLAR e com base na curva futura da BM&F de 31de dezembro
de 2018 foi extraída a projeção da LIBOR, todos para o ano de 2020 e assim definindo-os como o cenário
provável; a partir deste foram calculadas variações de 25% e 50%.
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20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros--Continuação
c)

Informações qualitativas e quantitativas sobre instrumentos financeiros--Continuação
Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração incidência de
tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 2020. A data base utilizada da
carteira foi 31 de dezembro de 2018 projetando os índices para um ano e verificando a sensibilidade dos
mesmos em cada cenário.
31/12/2018
Cenário I
+50%
Financiamentos e empréstimos

d)

Cenário II
+25%

(14.372)

Provável

(11.976)

(9.581)

Cenário III
-25%
(7.186)

Cenário IV
-50%
(4.791)

Gestão de capital
O capital social inclui ações ordinárias e as demais reservas atribuíveis aos acionistas controladores. O
objetivo principal da gestão de capital da Companhia é maximizar o valor do acionista.
A Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições
econômicas e requerimentos de covenants financeiros. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a
Companhia pode ajustar o pagamento de dividendos aos acionistas, devolver o capital a eles ou emitir
novas ações. A Companhia monitora o capital por meio da correlação da dívida líquida (ou caixa líquido)
em relação ao patrimônio líquido. A política da Companhia é a de manter uma posição de caixa líquido
ou, em caso de dívida líquida, que a correlação seja entre 20% e 40%. A Companhia inclui na dívida
líquida os financiamentos e empréstimos sujeitos a juros, menos caixa e equivalentes de caixa.
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Financiamentos e empréstimos sujeitos a
juros
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(Caixa) / Dívida líquida consolidada
Patrimônio líquido
Correlação

201.129
(385.802)
-(184.673)
625.608
(30%)

183.589
(320.734)
-(137.145)
520.512
(26%)

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
201.129
(383.768)
-(182.639)
625.608
(30%)

183.589
(317.993)
-(134.404)
520.512
(30%)

Para atingir este objetivo geral, a gestão de capital da Companhia, entre outras coisas, visa assegurar que
cumpre com os compromissos financeiros associados aos financiamentos e empréstimos que definem os
requisitos de estrutura de capital. As violações no cumprimento dos covenants financeiros permitiriam
que o banco requeresse imediatamente a liquidação dos empréstimos e financiamentos. Não houve
violações dos covenants financeiros de quaisquer financiamento e empréstimos sujeitos a juros no
exercício. Não foram efetuadas alterações nos objetivos, políticas ou processos de gestão de capital
durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
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21. Receita operacional
Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta e receita líquida apresentadas na demonstração de
resultado do exercício:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

Venda de produtos e serviços
Ajuste a valor presente - AVP
Verbas comerciais
Devoluções
Deduções de vendas:
IPI
ICMS
PIS
COFINS
ISS

1.905.655
(28.054)
(62.423)
(101.746)

2.042.078
(41.362)
(66.706)
(116.943)

1.905.535
(28.054)
(62.423)
(101.746)

2.031.153
(41.362)
(66.706)
(114.531)

(63.970)
(87.148)
(21.712)
(100.126)
(284)

(73.014)
(110.292)
(24.115)
(111.105)
(318)

(63.970)
(87.147)
(21.712)
(100.126)
(266)

(73.014)
(110.292)
(24.115)
(111.105)
(318)

Receita operacional líquida

1.440.192

1.498.236

1.440.091

1.489.723

A Companhia possui política de verbas comerciais, que estabelece compromissos e benefícios aos clientes,
regidos por um contrato entre as partes. Em caso de atingimento dos compromissos, é gerado o direito de
pagamento aos clientes.
Tais verbas tem característica de contraprestação variável, e, conforme CPC 47, são contabilizados com
dedução de vendas. O pagamento destas verbas é realizado via depósito bancário ou abatimentos em títulos
de compras efetuadas.

22. Custos e despesas
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Gastos por função
Custos dos produtos vendidos e dos serviços
prestados
Com vendas
Administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Gastos por natureza
Custo dos insumos e materiais
Energia, serviços de terceiros e outros
Despesa com benefícios a empregados
Depreciações e amortizações
Outras despesas

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

913.791
207.607
75.099
55.694

973.366
203.527
85.450
53.870

913.765
207.475
74.976
60.349

969.939
201.002
80.088
52.288

1.252.191

1.316.213

1.256.565

1.303.317

683.488
306.310
216.631
15.555
30.207

779.726
303.640
210.681
12.541
9.625

683.479
309.612
216.631
15.537
31.306

776.314
295.149
210.681
12.526
8.647

1.252.191

1.316.213

1.256.565

1.303.317
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23. Outras receitas (despesas) operacionais
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Projetos de P&D
Outras despesas operacionais, líquidas

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

(51.528)
(4.166)

(49.440)
(4.430)

(51.884)
(8.465)

(49.374)
(2.914)

(55.694)

(53.870)

(60.349)

(52.288)

24. Resultado financeiro
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

Receitas aplicações financeiras
Juros
Ajuste a valor presente
Outros

20.193
1.483
26.466
241

21.575
1.120
41.610
479

20.193
1.480
26.466
241

21.575
1.120
41.610
479

Receitas financeiras

48.383

64.784

48.380

64.784

Juros sobre empréstimos e financiamentos
Despesas bancárias
Despesas com antecipação de recebíveis
IOF sobre operações financeiras
Ajuste a valor presente
Outros

(8.888)
(3.091)
(9.746)
(365)
(20.040)
(1.470)

(6.092)
(4.053)
(11.029)
(296)
(19.147)
(1.623)

(8.888)
(3.088)
(9.746)
(365)
(20.040)
(1.471)

(6.092)
(4.048)
(11.031)
(296)
(19.147)
(1.617)

Despesas financeiras

(43.600)

(42.240)

(43.598)

(42.231)

Resultado financeiro

4.783

22.544

4.782

22.553

25. Variação cambial
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Ganho na variação cambial
Perda na variação cambial

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

65.865
(100.721)

36.810
(43.918)

65.865
(100.721)

34.782
(41.960)

(34.856)

(7.108)

(34.856)

(7.178)

Os ganhos e perdas cambiais são referentes, substancialmente, a variações de contas pagar por importações
de insumos produtivos.

92
550

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018 e 2017 e 1º de janeiro de 2017
(Em milhares de reais)

26. Cobertura de Seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os riscos,
buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas contratadas são
consideradas suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
Companhia possuía a seguinte principal apólice de seguro contratada com terceiro entre o período de 11 de
janeiro de 2018 à 11 de janeiro de 2019:
Riscos cobertos

Importância segurada

Incêndio / desentulho / tumulto / explosão / implosão
Alagamento / Inundação
Bens do segurado em poder de terceiros
Bens de terceiros em poder do segurado
Danos Elétricos
Lucros Cessantes (P.I.4 meses)
Quebra de Máquinas
Roubo e/ou Furto Qualificado do Conteúdo
Vendaval, Furacão, Ciclone, Queda Aeronave, Impacto
Incêndio / desentulho / tumulto / explosão / implosão

R$137.000
R$2.000
R$2.460
R$1.810
R$500
R$87.000
R$1.000
R$1.500
R$20.000
R$137.000

Franquia
R$500 ou 15% dos prejuízos
R$500 ou 10% dos prejuízos
R$50 ou 10% dos prejuízos
R$50 ou 10% dos prejuízos
R$50 ou 10% dos prejuízos
7 dias
R$50 ou 10% dos prejuízos
R$50 ou 10% dos prejuízos
R$500 ou 10% dos prejuízos
R$500 ou 15% dos prejuízos

A suficiência da cobertura de seguros é de responsabilidade da Administração da Companhia, que a considera
adequada para cobrir eventuais sinistros.

27. Informação por segmento
As informações por segmento a seguir são utilizadas pela administração da Intelbras para avaliar o
desempenho dos segmentos operacionais e tomar decisões com relação à alocação de recursos, sendo a
Margem bruta a medida utilizada no desempenho de seus segmentos operacionais.
SEGURANÇA
Segmento formado por linhas de negócio relacionadas à segurança eletrônica, tais como equipamentos para
videovigilância analógica (CFTV), videovigilância IP (CFTV IP), alarmes e sensores contra intrusão, alarmes
e sensores contra incêndio e controle de acessos (controladores e dispositivos para uso condominial,
residencial e empresarial).
COMUNICAÇÃO
Segmento formado por linhas de negócio relacionadas à comunicação de voz, imagem e dados, bem como
para infraestrutura de redes. São comercializados equipamentos para a infraestrutura de redes empresariais,
residenciais e de fibra ótica, sistemas de comunicação residenciais, empresariais e seus acessórios.
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27. Informação por segmento--Continuação
ENERGIA
Segmento formado por linhas de negócio associadas ao fornecimento de energia para equipamentos
eletroeletrônicos e consumidores em geral, além de dispositivos para proteção e economia de energia em
residências, empresas e condomínios. São comercializadas as linhas de fontes, baterias, nobreaks, sensores
de iluminação, além de geradores de energia solar on-grid e off-grid.
As operações da Companhia são realizadas no Brasil e no exterior, e não existem clientes que representem
mais de 10% da receita de cada segmento.
Comunicação

2018
Segurança
Energia

Total

Comunicação

2017
Segurança
Energia

Total

Receita operacional
líquida

576.595

823.255

40.342

1.440.192

599.834

856.434

41.968

1.498.236

Lucro bruto

187.064

327.255

12.082

526.401

186.520

326.303

12.047

524.870

Apresentamos abaixo as informações dos ativos que regularmente são geradas e analisadas pelos gestores dos
respectivos segmentos, que compreendem os seguintes ativos: contas a receber, o imobilizado e o intangível.
Os passivos são compostos por fornecedores. Esses dados são regularmente analisados pela administração
para avaliar os investimentos e alocação de recursos necessários para cada segmento. Outros segmentos são
referentes à ativos e passivos comuns à todas as áreas da Companhia, inclusive administrativas, não
correspondendo à segmentos divulgáveis. Eliminações representam adequações à contabilização referente às
normas contábeis relacionadas ao CPC 47 e CPC 12.

2018
Comunicação

Segurança

Energia

Outros Segmentos

Eliminações

Total

Ativos

224.656

249.205

12.552

88.788

(88.020)

487.181

Passivos

139.271

197.508

13.846

17.525

(11.554)

356.597

2017
Comunicação

Segurança

Energia

Outros Segmentos

Eliminações

Total

Ativos

225.992

227.454

9.613

103.055

(68.469)

497.645

Passivos

182.016

166.307

9.325

19.581

(12.048)

365.181
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28. Informações sobre transações e saldos com partes relacionadas
A Companhia tem como atividade preponderante a fabricação, o desenvolvimento e o comércio de
equipamentos de segurança eletrônica e serviços para vigilância e monitoramento eletrônico, equipamentos e
terminais de consumo para comunicação de voz e/ou dados, equipamentos, serviços e meios para
comunicação de voz e/ou dados de uso profissional, equipamentos de redes, meios e soluções para a
infraestrutura de comunicação de dados. O detalhamento das empresas controladas pela Companhia está
descrito na nota explicativa 2.
Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Transações de balanço
Contas a receber - Intelbras México
Empréstimos Concedidos - Prediotech

(60)

5.807
-

Total de transações com partes relacionadas registradas no balanço

(60)

5.807

Transações de resultado
Vendas realizadas pela controlada Ascent para a Companhia
Serviços administrativos da controlada Ascent faturados contra a Companhia

(6.186)
(1.448)

(4.143)
(1.036)

Total de transações com partes relacionadas registradas no resultado

(7.634)

(5.179)

Transações entre partes relacionadas
Os saldos e transações com partes relacionadas referem-se a transações com condições específicas pactuadas
entre as partes, sendo que os saldos em geral sofrem atualização com o indicador Selic. A Companhia entende
que as transações entre partes relacionadas possuem características operacionais, assim, em sua Demonstração
de Fluxo de Caixa os efeitos são mantidos nas Atividades Operacionais.
Garantias
A Companhia presta garantia apenas referente aos Empréstimos e Financiamentos descritos na nota
explicativa nº 13 e que são concedidos para as instituições financeiras, sendo carta fiança e bens do ativo
imobilizado. Não há garantias prestadas a terceiros.
Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da Administração inclui os membros do Conselho de Administração e diretores estatutários
e não-estatutários, cujas atribuições envolvem o poder de decisão e o controle das atividades da Companhia.
A remuneração de curto prazo do pessoal-chave da Administração totalizou R$ 10.029 em 31 de dezembro
de 2018 (R$9.380 em 31 de dezembro de 2017). Neste valor estão englobados benefícios de curto prazo, que
correspondem a: (i) pró-labore ou honorário pago à diretoria e aos membros do Conselho de Administração;
(ii) bônus pago à diretoria e (iii) outros benefícios, como plano de saúde. A Companhia não concede a seus
administradores benefícios pós emprego e /ou benefícios de rescisão de contrato de trabalho, além dos
previstos pela legislação aplicável.
O pessoal-chave da Administração não possui benefícios de longo prazo, como plano de pensão, plano de
remuneração em ações, entre outros.
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29. Transações que não afetaram o caixa e alterações de passivo
As transações ocorridas no exercício que não afetaram os fluxos de caixa de Companhia estão abaixo
apresentadas:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Itens que não afetam caixa:
Aquisição de controlada:
Contas a receber
Estoques
Outras contas a receber
Imobilizado
Fornecedores
Salários e encargos
Tributos
Outras contas a pagar
Ajuste de conversão da controlada
Alterações em passivos de corrente de atividades de
financiamento:
Aquisição/pagamento de imobilizado a prazo
Pagamento de fornecedores com Finimp

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

29
5
35
18
(2)
(14)
(6)
(3)
98

194

98

194

(3.436)
77.305

(6.135)
-

(3.436)
77.305

(6.135)
-

30. Eventos subsequentes
Pandemia Covid-19
No início de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus (COVID-19) é uma
emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes
econômicos e podem gerar impactos nas demonstrações financeiras.
A Administração da Companhia tem acompanhado todos os desdobramentos relacionados à pandemia
causada pela COVID-19 e monitora os possíveis impactos em seus negócios, visando estabelecer ações de
prevenção e mitigação de riscos. A seguir resumimos as principais dimensões de análise e monitoramento:
Pessoas
Considerado pela Administração como de maior prioridade, requerendo maior atenção e zelo. Realizamos o
monitoramento diário da situação e das orientações recomendadas pelos órgãos de saúde e pelas autoridades
públicas competentes. Todas as medidas necessárias para garantir a saúde e o bem-estar de nossos
colaboradores foram tomadas e vem sendo regularmente revisadas com vistas a implementação de medidas
complementares de segurança e proteção.
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30. Eventos subsequentes--Continuação
Pandemia Covid-19--Continuação
Para mitigar a transmissão do Covid-19 em nossas instalações industriais, centro de distribuição e sede
administrativa, foram implementadas ações de higienização de espaços e áreas de circulação, comunicação
ativa com nossos colaboradores sobre medidas de proteção e higiene no ambiente de trabalho, em casa e em
ambientes públicos, distribuição de materiais de proteção aos colaboradores, flexibilização de jornadas,
adoção do teletrabalho, regras rígidas de distanciamento, medição constante de temperatura, entre outros.
Produção e cadeia de fornecimento
Desde o início da pandemia estivemos com nossa produção industrial paralisadas por não mais de 20 dias,
por força de Decretos de Governos Estaduais determinando o afastamento social.
A companhia atua em três grandes segmentos operacionais. Em função do aumento do teletrabalho por parte
das empresas e profissionais durante esse período, nossos segmentos de negócios não sentiram queda
significativa de volume de vendas, mantendo a demanda por nossos produtos. As medidas de proteção às
nossas pessoas também nos permitiram manter a produção sem interrupção. Alguns de nossos principais
fornecedores estão sediados na Ásia. Alguns deles enfrentaram problemas momentâneos de produção no
início da pandemia, mas tais problemas não afetaram o fornecimento de insumos para nossas atividades.
Continuamos a monitorar ativamente a capacidade de entrega de nossos fornecedores avaliando eventuais
riscos de interrupções no fornecimento de materiais e insumos.
Mantemos índices de estoques compatíveis e necessários para enfrentar eventuais problemas de
abastecimento.
Vendas e concessão de crédito
A Companhia vem monitorando o risco de crédito de seus clientes considerando a atual situação econômica
e de crise de saúde, para evitar risco de aumento de nossa inadimplência ou perdas no atual cenário.
Liquidez
Temos uma posição de caixa confortável para fazer frente a crise, bem como mantivemos sem alteração
nossos limites de crédito com nossas instituições financeiras a fim de mitigar possíveis riscos de liquidez
futuros. Temos avaliado constantemente eventuais riscos de escassez de crédito ou de diminuição de nossa
capacidade de pagamentos, sendo que, até o momento, não identificamos riscos desta natureza.
Analisamos nossos indicadores de performance com maior frequência do que era praticado no pré-crise e tais
avaliações são utilizadas para tomada de decisões mais rápidas de enfrentamento de potenciais riscos que
possam surgir.
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30. Eventos subsequentes--Continuação
Pandemia Covid-19--Continuação
A Companhia continuará monitorando os impactos e, caso necessário, tomará as medidas e divulgações
necessárias. A Companhia efetuou revisão de suas principais premissas na preparação das informações
financeiras que estão sendo reapresentadas, para avaliar necessidade de ajustes por eventos subsequentes
como o requerido pelo CPC 24. Foram analisados, dentre outros: (i) a revisão das premissas do teste anual de
impairment, cuja analise não demonstrou necessidade de reconhecimento de ajuste nas demonstrações de
2018 e 2017; (ii) análise de eventuais perdas de crédito esperadas do contas a receber, cuja análise não
demonstrou necessidade de reconhecimento de ajuste complementares; e (ii) a expectativa de realização do
imposto de renda diferido, que permanece a mesma que originalmente divulgado nas demonstrações
financeiras.
Trânsito em julgado de ação de exclusão do ICMS da Base de cálculo do PIS e da COFINS
Como mencionado na nota explicativa 8 a Companhia impetrou ação judicial pleiteando o direito de excluir
da base de cálculo da apuração do PIS e da COFINS o ICMS incidente sobre suas vendas. Em 8 de outubro
de 2020 transitou em julgado, no Tribunal Regional da 4ª região, o processo movido pela Companhia
assegurando-lhe a exclusão do ICMS. O levantamento preliminar da Companhia identificou crédito fiscais
correspondentes em aproximadamente R$136.430, sendo que R$73.579 se refere a valor histórico e R$62.851
a correção.

98
556

557

558

ANEXO N

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA RELATIVAS AO PERÍODO DE NOVE MESES ENCERRADO EM 30
DE SETEMBRO DE 2020

559

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

560

Intelbras S.A. Indústria de
Telecomunicação
Eletrônica Brasileira
Informações Financeiras Intermediárias
Individuais e Consolidadas Referentes ao
Trimestre Findo em 30 de Setembro de 2020 e
Relatório sobre a Revisão de
Informações Trimestrais
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

561

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Informações Trimestrais
30 de setembro de 2020
Conteúdo
Relatório da Administração ......................................................................................................................................
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras................................................................ 01
Demonstrações financeiras auditadas
Balanços patrimoniais ........................................................................................................................................... 03
Demonstrações dos resultados ............................................................................................................................... 05
Demonstrações dos resultados abrangentes ........................................................................................................... 06
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido ............................................................................................ 07
Demonstrações dos fluxos de caixa...... ................................................................................................................. 08
Demonstrações dos valores adicionados...... ......................................................................................................... 09
Notas explicativas às demonstrações financeiras .................................................................................................. 10

562

RELATÓRIO DA ADMINSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2020
Intelbras gera uma receita líquida consolidada de R$ 637.601 mil no 3T20 e um EBITDA de R$110.969 mil.

São José (SC), 23 de novembro de 2020 – A Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
(“Intebras” ou “Companhia”) divulga os seus resultados consolidados do 3º trimestre (3T20) e do período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Os valores aqui apresentados são comparados com o 3º
trimestre (3T19) e com o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, exceto se indicado de
outra forma. Os resultados foram elaborados de acordo com a legislação societária brasileira e as práticas
adotadas no Brasil, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (IFRS).
DESTAQUES
x Receita operacional líquida no 3T20 totalizou R$637.601 mil (+42,1% a/a) e R$1.463.152 mil nos 9M20
(+20,2% a/a);
x Lucro Bruto de R$227.249 mil no 3T20 (+47,0% a/a) e R$535.066 mil nos 9M20 (+26,8% a/a);
x O EBITDA atingiu o valor de R$110.969 mil no 3T20 (+89,8% a/a) e R$250.804 mil nos 9M20 (+78,4% a/a);
x Lucro Líquido de R$94.542 mil no 3T20 (+162,0% a/a) e R$121.210 mil nos 9M20 (+2,6% a/a);
x Investimentos em CAPEX totalizaram R$40.481 mil nos 9M20;
x O ROIC foi de 54,1% no 3T20 (+8,7 p.p. a/a) e nos 9M20 49,7% (+16,0 p.p. a/a);
PRINCIPAIS INDICADORES
R$ mil (exceto quando
indicado)

1T20

2T20

3T20

9M20

1T19

2T19

Receita Líquida Total

446.122

379.429

637.601

1.463.152

362.885

406.035

448.590

1.217.510

Lucro Bruto
Margem Bruta

156.521
35,1%

151.296
39,9%

227.249
35,6%

535.066
36,6%

130.048
35,8%

137.414
33,8%

154.553
34,5%

422.015
34,7%

EBITDA
Margem EBITDA

67.104
15,0%

72.731
19,2%

110.969
17,4%

250.804
17,1%

44.791
12%

37.318
16,9%

58.466
13,0%

140.575
11,5%

Lucro Líquido
Margem Líquida

(24.336)
-5,5%

51.004
13,4%

94.542
14,8%

121.210
8,3%

39.452
11%

42.599
10,5 %

36.091
8,0%

118.142
9,7%

(0,864)

1,811

3,3572

4,3042

1,40

1,513

1,2816

4,1952

Lucro por ação
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3T19

9M19

1

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O terceiro trimestre de 2020 se caracterizou pelo lento retorno às atividades cotidianas, depois de um longo
e severo período de afastamento social em diversas cidades. Embora ainda não seja um completo
reestabelecimentos das atividades econômicas e sociais, nota-se um aumento de consumo por parte das
famílias e um crescimento da atividade econômica em diversos setores da economia.
A Companhia, dado a características de seus produtos, não tem sido afetada pela pandemia. No terceiro
trimestre, dado ao maior demanda após a flexibilização do afastamento social, nosso resultado teve
expressivo crescimento. Todos os nossos segmentos apresentaram, nesse trimestre, uma performance de
resultados superior ao mesmo período do ano anterior, bem como também superior ao segundo e primeiros
trimestres do próprio ano.
A oscilação do câmbio no trimestre, assim como ao longo de todo o ano, tem sido um desafio para nossos
negócios. Através de monitoramento constante de preços, contratação de instrumentos de proteção,
controles rígidos de custeio e precificação, negociações com fornecedores e um time comercial dedicado,
temos conseguido manter um equilíbrio de preços aos nossos clientes com manutenção de nossas margens
de lucro. Rigoroso e constante controle e monitoramento de nossos estoques também representaram um
elemento importante nesse cenário.
A pandemia ainda não terminou. Ainda exige de todos, governo, cidadão e empresas, cuidado e atenção.
Continuamos monitorando atentamente todos os aspectos que envolvem a crise, bem como mantemos
nossas políticas de segurança aos nossos colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores. Nossos produtos
são relevantes no momento que passamos, sendo importantes para permitir as pessoas a continuidade de
seus negócios e suas atividades mesmo considerando os desafios que a pandemia impõe. Compreendemos
nossa responsabilidade nesse contexto e continuaremos contribuindo com produtos inovadores e que
agreguem a nossos clientes.
A Direção

COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO DO TRIMESTRE

Principais indicadores financeiros
3T20

3T19

'%

9M20

9M19

'%

Receita Líquida Total

637.601

448.590

42,1%

1.463.152

1.217.510

20,2%

Lucro Bruto
Margem Bruta

227.249
35,6%

154.553

47,0%

34,5%

1,1pp

535.066
36,6%

422.015
34,7%

26,8%
1,9pp

EBITDA
Margem EBITDA

110.969
17,4%

58.466
13,0%

4,4pp

250.804
17,1%

140.575
11,5%

78,4%
5,6pp

Lucro Líquido
Margem Líquida

94.542
14,8%

36.091
8,0%

121.210
8,3%

118.142
9,7%

2,6%
-1,4 PP

R$ mil (exceto quando indicado)
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89,8%

161,9%

6,8pp
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x Receita
As receitas líquidas da Companhia totalizaram R$637.601 mil no 3T20 (+42,1% em relação ao 3T19) e
R$1.463.152 mil nos 9M20 (+20,2% em relação ao 9M19). O crescimento das receitas está associado ao
aumento de volumes vendidos no período em função da demanda causada por conta da alta procura
relacionada a pandemia. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 a unidade de
negócios de Redes teve um incremento de vendas da ordem de R$ 143.283 mil, e a unidade de negócios
Energia Solar de R$ 69.398 mil, em relação a igual período de 2019. Também contribuíram para o aumento
das receitas as operações da Decio e Seventh realizadas em 2019, cujas vendas em 2020 totalizaram R$
17.877 mil.
x Lucro bruto
R$ mil
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos
Lucro bruto

3T20

3T19

'%

9M20

9M19

'%

637.601
(410.352)
227.249

448.590
(294.037)
154.553

42,1%
39,6%
47,0%

1.463.152
(928.086)
535.066

1.217.510
(795.495)
422.015

20,2%
16,7%
26,8%

Os custos dos produtos vendidos da Companhia totalizaram R$410.352 mil no 3T20, um aumento de 39,6%
em relação ao 3T19. No acumulado dos 9M20 o custo totalizou R$928.086 mil, um aumento de 16,7%
quando comparado aos 9M19. O crescimento dos custos foi consistente com o desempenho comercial da
companhia. No final do ano de 2019 havíamos adotado uma estratégia de não repassar imediatamente
aumentos de câmbio aos preços finais e ganhar escala. Em 2019 ajustamos os preços gradualmente e
conseguimos manter os volumes de venda.
A margem bruta no 3T20 foi de 35,6% (34,5% no 3T19) e nos 9M20 de 36,6% (34,7% nos 9M29)
demonstrando uma recuperação consistente de margem de 2 e 1 ponto percentual, respectivamente.
x Despesas operacionais
R$ mil

Com vendas
Administrativas e gerais
Outras (despesas)/receitas, líquidas
Total

3T20

3T19

'%

9M20

9M19

'%

(67.606)
(37.343)
(17.331)
(122.280)

(60.009)
(24.969)
(15.454)
(100.432)

12,6%
49,6%
12,2%

(173.857)
(79.098)
(47.776)
(300.731)

(175.587)
(72.948)
(45.487)
(294.022)

-1,0%
8,4%
5,0%

21,8%

2,3%

Nossa despesa com vendas apresentou uma variação de +12,6% no 3T20 em relação ao 3T19 e queda de 1,0% no 9M20 em relação a igual período ano anterior, a despeito que nossas vendas tiveram um aumento
de 42,1% e 20,2%, respectivamente. A variação no trimestre está relacionada a forte expansão das vendas
no trimestre quando comparado com igual período do ano anterior. No acumulado dos nove meses as
despesas comerciais tiveram declínio em função, principalmente, da redução dos custos com viagens e
eventos presenciais.
As nossas despesas administrativas e gerais, por sua vez, tiveram um aumento de 49,6% no 3T20 e 8,4%
nos 9M20 em relação a iguais períodos do ano anterior. Essa elevação deu-se pelo aumento da estrutura
em função do crescimento das operações e pelas estruturas da Decio e Seventh adquiridas no ano anterior.
Em comparação com o mesmo período do ano anterior também houve aumento nos gastos com limpeza
e segurança em função dos cuidados especiais com relação a COVID-19. Apensar do aumento em relação
ao ano anterior, as despesas administrativas, quando comparadas à receita liquida de vendas se
mantiveram em 5,9%, tanto em 2020 quanto em 2019.
As outras despesas operacionais líquidas se mantiveram em seus níveis históricos.
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x EBITDA
R$ mil
Lucro líquido
(+/-) Imposto de renda e CSLL
(+/-) Resultado financeiro líquido
(+) Depreciação
(+) Amortização
EBITDA

3T20

3T19

94.542
11.874
(1.447)
4.712
1.288
110.969

36.091
(2.911)
20.941
3.433
912
58.466

'%

89,8%

9M20

9M19

121.210
(22.145)
135.270
12.644
3.825
250.804

118.142
835
9.016
9.873
2.709
140.575

'%

78,4%

O EBITDA atingiu o valor de R$110.969 mil no 3T20, um aumento de 89,8% em relação ao 3T19. O mesmo
desempenho ocorre no 9M20, onde o EBITDA foi de R$250.804 mil, ou 78,4% em relação a 9M19. Essa
performance é explicada, basicamente, ao um maior volume de vendas com manutenção de margem
bruta. As despesas operacionais expandiram-se pouco quando comparadas proporcionalmente ao
crescimento das receitas.
A margem EBITDA no 3T20 e nos 9M20 foi de 17,4% e 17,1%, respectivamente (13,0% e 11,5% no 3T19 e
9M19, respectivamente), representando um ganho de 4,4 p.p. no 3T20 e 5,6 p.p. no 9M20 em comparação
aos mesmos períodos do ano anterior.
x ROIC

R$ milhões (exceto quando indicado)

30/09/2020

31/12/2019

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
NOPAT

290.271
21.905
312.176

183.929
(1.075)
182.854

(Caixa)/Dívida líquida
Patrimônio líquido
Capital Empregado

(83.522)
749.163
665.642

(134.919)
724.859
589.940

46,9%
43,6%

31,0%
31,2%

ROIC
ROIC pre-tax (1)

'

15,9 p.p
12,4 p.p

(1) calculado com base no lucro operacional antes do resultado financeiro e sem descontar impostos

O ROIC é elaborado com base nos resultados trimestrais dos últimos 4 trimestres.
O ROIC do 3T20 apresentou uma evolução de 15,9 pontos percentuais em relação ao 3T19, atingindo
46,9%. Muito impactado pelo aumento da receita no trimestre quando comparado ao mesmo período do
ano anterior.
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x Resultado financeiro
R$ mil
Despesas financeiras

Receitas financeiras
Variação cambial
Total

3T20
8.181
(12.285)
5.551
1.447

3T19
16.285
(8.565)
(28.661)
(20.941)

'%
-49,8%
43,4%
-119,4%
220,7%

9M20
30.286
(34.256)
(131.300)
(135.270)

9M19
41.453
(24.884)
(25.585)
(9.016)

'%
-26,9%
37,7%
413,2%
-16,7%

As despesas e receitas financeiras se mantiveram constantes em relação ao nosso nível médio de
empréstimos e financiamentos, bem como nossa posição de caixa.
O componente cambial está presente em nossas atividades de forma mais representativa em nossos
financiamentos de importação e em nosso contas a pagar a fornecedores do exterior. Este último
componente é o de maior peso no comportamento de nossa variação cambial. Parcela substancial de
nossos insumos produtivos são importados. Em média 90% de nosso saldo a pagar a fornecedores é
formado por valores devidos em dólares, o que representa aproximadamente USD 87.000 mil em 30 de
setembro de 2020 (USD 102.000 mil em 31 de dezembro de 2019). O prazo médio de pagamentos é de 130
dias. A desvalorização do real frente ao dólar em aproximadamente 40% no período resultou em uma
variação cambial negativa de R$131.300 mil.

ESTRUTURA DE CAPITAL
Posição do caixa e dívida
R$ mil (exceto quando indicado)
Empréstimos e financiamentos, passivo circulante
Empréstimos e financiamentos, passivo não circulante
Endividamento bruto
Caixa e equivalente de caixa
Caixa líquido/ (dívida líquida)

30.09.20

31.12.19

(162.099)
(315.942)
(478.041)
619.002
140.961

(41.293)
(225.416)
(266.709)
401.628
134.919

Mantivemos nossa política de ter uma posição de caixa robusta em linha com nossa estratégia de gestão de
capital. Nossa posição em 30 de setembro de 2020 apresenta um aumento em relação a 31 de dezembro de
2019 em função de termos reforçado nosso caixa como parte das medidas proteção para eventuais riscos que
possam ocorrer em decorrência da pandemia. Pretendemos manter uma posição de caixa elevado enquanto
não houver uma diminuição dos riscos correlacionados a Covid-19.
Variação do caixa
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A geração de caixa operacional é resultante do resultado auferido no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020, como já comentado anteriormente, nossa margem bruta e nossa geração de caixa
apresentaram uma expansão relevante, notadamente no 3T20. A geração de caixa operacional não foi maior
em função de um aumento do capital de giro de aproximadamente R$82.781 mil em relação a 31 de dezembro
de 2019.
Do montante destinado a investimentos, o valor de R$40.481 mil refere-se a imobilizado, sendo o restante
para aquisições de software e outros intangíveis.
Nas atividades de financiamento podem ser resumidas em captação de R$260.329 mil, pagamentos de
principal e juros de R$183.686, e pagamento de dividendo aos sócios na ordem de R$20.420. A captação de
recursos foi superior em relação a períodos anteriores pois contratamos linhas de empréstimos de capital de
giro para permitir temos uma posição de caixa confortável para fazer frente a potenciais riscos relacionados a
crise causada pela COVID-19.
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ANEXO I – Demonstração dos resultados consolidada
Consolidado
01/07/2020
à
30/09/2020
3T20

01/01/2020
à
30/09/2020
9M20

01/04/2020
à
30/06/2020

01/01/2020
à
30/06/2020

01/01/2020
à
31/03/2020

2T20

6M20

01/01/2019
à
31/03/2019

2T19

6M19

1T19

3T19
448.590

1.217.510

406.035

(228.133)

(517.734)

(289.601)

(294.037)

(795.495)

535.066

151.296

307.817

156.521

154.553

(67.606)

(173.857)

(46.038)

(106.251)

(60.213)

(37.343)

(79.098)

(22.569)

(41.755)

(19.186)

(410.352)

(928.086)

227.249

Com vendas
Administrativas e gerais

Lucro bruto

01/01/2019
à
30/06/2019

446.122

379.429

9M19

01/04/2019
à
30/06/2019

1T20

1.463.152

Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestado

01/01/2019
à
30/09/2019

825.551

637.601

Re ce ita ope racional líquida

01/07/2019
à
30/09/2019

768.920

362.885

(268.621)

(501.458)

(232.837)

422.015

137.414

267.462

130.048

(60.009)

(175.587)

(61.412)

(115.578)

(54.166)

(24.969)

(72.948)

(27.255)

(47.979)

(20.724)

Re ce itas (de spe sas) ope racionais

Participação dos empregados
Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Lucro ope racional ante s do re sultado finance iro

-

-

-

-

(17.331)

(47.776)

-

(15.450)

(30.445)

(14.995)

(15.454)

(45.487)

(15.624)

(30.033)

(14.409)

(122.280)

(300.731)

(84.057)

(178.451)

(94.394)

(100.432)

(294.022)

(104.291)

(193.590)

(89.299)

129.366

62.127

73.872

40.749

-

104.969

234.335

-

67.239

-

-

54.121

-

127.993

33.123

Receitas financeira

8.181

30.286

11.303

22.105

10.802

16.285

41.453

12.904

25.168

12.264

Despesas financeira

(12.285)

(34.256)

(10.306)

(21.971)

(11.665)

(8.565)

(24.884)

(7.388)

(16.319)

(8.931)

5.551

(131.300)

(22.169)

(136.851)

(114.682)

(28.661)

(25.585)

5.423

3.076

(2.347)

99.065

46.067

(7.351)

(53.418)

33.180

118.977

44.062

Variação cambial líquida

Re sultado ante s dos impostos

Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido

Re sultado líquido do pe ríodo

INTELBRAS

106.416

85.797

41.735

(430)

(1.264)

(834)

(396)

675

(3.120)

(354)

(3.795)

(3.411)

(11.444)

23.409

5.375

34.853

29.478

2.236

2.285

(1.109)

49

1.158

94.542

121.210

51.004

26.668

(24.336)

36.091

118.142

82.051

39.452

(438)

Relatório da administração 3T20

569

42.599

7

ANEXO II – Ativo
Consolidado
30/09/2020 30/06/2020 31/03/2020 31/12/2019
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
T ítulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
T ributos a recuperar
Instrumentos financeiros
derivativos
Outros créditos

619.002
1.160
458.286
496.774
39.232

618.233
1.156
334.976
463.897
54.112

490.257
1.152
373.092
517.773
32.082

401.628
1.141
363.630
434.776
16.610

18.231
7.521

5.326
9.332

1.499
19.129

6.909

Total do ativo circulante

1.640.206

1.487.032

1.434.984

1.224.694

Ativo não circulante
T ítulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
T ributos diferidos

3.480
3.391
11.750
30.494

4.626
2.294
11.695
41.938

4.606
3.147
11.576
36.563

4.563
2.325
11.509
7.085

27.531
3.556
2.269
246.712
85.957

27.258
3.721
2.230
252.541
86.560

27.320
3.531
2.236
248.786
87.396

27.228
4.239
1.819
230.088
87.975

415.140

432.863

425.161

376.831

T ributos a recuperar
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não
circulante

Total do ativo
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ANEXO III – Passivo
Consolidado
30/09/2020 30/06/2020 31/03/2020 31/12/2019
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
T ributos a recolher
Provisão para garantias
Provisão para riscos tributários, trabalhistas
e cíveis
Juros sobre capital próprio/dividendos
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
T ributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas
e cíveis
Investimentos com passivo a descoberto
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital social
Ações em tesouraria
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Lucros acumulados
Ajustes acumulados de conversão
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

INTELBRAS

561.243
162.099
70.514
24.851
13.623

419.647
242.001
57.745
20.171
13.177

571.457
172.494
41.248
(52)
12.968

466.359
41.293
54.079
8.311
12.719

401
2.168
45.003

421

422

40.741

45.715

426
40.373

879.902

793.903

844.252

623.560

315.942

349.514

290.884

225.416

11.205

11.200

11.192

11.197

9.441
9.621

7.451
10.993

7.048
11.046

6.551
9.942

346.209

379.158

320.170

253.106

350.000

350.000

350.000

350.000

343.325
25.681
110.167
62

371.202
25.750
26.805
(118)

344.397
25.818
(24.267)
(225)

349.518
25.887
(546)

829.235

746.834

695.723

724.859

2.055.346
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Avisos legais
Algumas das afirmações realizadas nesse documento foram baseadas em hipóteses, premissas e perspectivas da Administração da
Companhia, levando-se em conta dados e informações disponíveis na data de elaboração do documento. Os resultados reais,
desempenho e eventos podem divergir significativamente daqueles aqui expressos, como um resultado de diversos fatores, tais como
condições gerais e econômicas no Brasil e outros países; níveis de câmbio, entre outros. Certas informações percentuais e valores
divulgados neste documento podem ter sido arredondados para fins de divulgação, assim, totais em algumas tabelas podem não
representar a soma aritmética dos números que os precedem e podem diferir daqueles apresentados nas demonstrações financeiras.
O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis tais como, operacionais, financeiros pro forma e projeções
com base na expectativa da Administração da Companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores
independentes da Companhia.
O EBITDA (lucro antes de juros, imposto de renda e contribuição social, receitas e despesas financeiras, depreciação e amortização)
não é uma medida de desempenho financeiro segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil. Por não considerar despesas
intrínsecas ao negócio, o EBITDA apresenta limitações que afetam seu uso como indicador de rentabilidade ou liquidez. O EBITDA não
deve ser considerado como alternativa ao lucro líquido ou fluxo de caixa operacional. Além disso, o EBITDA não possui significado
padrão, e nossa definição pode não ser comparável com a definição adotada por outras Companhias. Os resultados extraordinários
considerados para efeito de cálculo do EBITDA Ajustado e do Lucro Líquido Ajustado também não devem ser considerados como
alternativa ao EBITDA e ao lucro líquido, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
Ao Acionista e aos Administradores da
Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Introdução
Revisamos as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, da
Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (“Companhia”),
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, contidas no Formulário de
Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020, que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses
findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período
de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.
A Administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias,
individuais e consolidadas, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting,
emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação
dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras
intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada
pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - “Review of Interim Financial Information Performed by
the Independent Auditor of the Entity”, respectivamente). Uma revisão de informações
intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis
pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros
procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos
permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos
que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de
auditoria.
Conclusão sobre as informações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas
informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e com a norma internacional
IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma
condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes.
A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas
firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em
mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para
saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
© 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações financeiras intermediárias anteriormente referidas incluem as demonstrações
do valor adicionado - DVA, individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da
Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins da norma internacional IAS
34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em
conjunto com a revisão das Informações Trimestrais - ITR, com o objetivo de concluir se elas
estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e os registros contábeis,
conforme aplicável, e se sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos
no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa
revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas
demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nessa norma e de forma consistente em relação às informações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Curitiba, 24 de novembro de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” PR

Otavio Ramos Pereira
Contador
CRC nº 1 RS 057770/O-2
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Balanços patrimoniais
em 30 de setembro de 2020 e 31 dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Nota
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Instrumentos financeiros derivativos
Outros créditos
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

5
6
7
8
9
20

6
7
15.b
19
9
27
10
11
12

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

619.002
1.160
458.286
496.774
39.232
18.231
7.521
1.640.206

401.628
1.141
363.630
434.776
16.610
6.909
1.224.694

610.545
1.160
455.309
494.860
36.936
18.231
7.011
1.624.052

6.439
1.217.233

3.480
3.391
11.750
30.494
27.531
3.556
2.269
246.712
85.957
415.140

4.563
2.325
11.509
7.085
27.228
4.239
1.819
230.088
87.975
376.831

3.480
3.388
11.750
30.251
27.531
10.207
3.500
54.242
232.087
47.162
423.598

4.563
2.325
11.509
7.085
27.228
2.014
4.022
55.288
218.764
48.052
380.850

2.055.346

1.601.525

2.047.650

1.598.083

3
575

398.308
1.141
360.921
433.911
16.513

Nota

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão de garantias
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Juros sobre capital próprio/dividendos
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis
Investimentos com passivo a descoberto
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Lucros acumulados
Ajustes acumulados de conversão
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

13
14

561.243
162.099
70.514
24.851
13.623

466.359
41.293
54.079
8.311
12.719

560.548
159.919
66.371
24.039
13.623

466.631
40.448
52.504
7.667
12.719

15.a

401
2.168
45.003
879.902

426
40.373
623.560

401
2.168
44.535
871.604

426
40.377
620.772

14

315.942
11.205

225.416
11.197

314.328
11.205

223.725
11.197

15.a
10

9.441
9.621
346.209

6.551
9.942
253.106

9.341
2.315
9.622
346.811

6.451
1.137
9.942
252.452

16.a
16.b
16.c

350.000
343.325
25.681
110.167
62
829.235

350.000
349.518
25.887
(546)
724.859

350.000
343.325
25.681
110.167
62
829.235

350.000
349.518
25.887
(546)
724.859

2.055.346

1.601.525

2.047.650

1.598.083

16.d

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.

4
576

577
94.542

(11.444)

(430)

5

4,30

121.210

23.409

(1.264)

99.065

30.286
(34.256)
(131.300)

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.

Lucro líquido por ação – Básico e diluído (em R$)
Ordinárias

17

19

Imposto de renda e contribuição social - diferidos

Lucro líquido do período

19

Imposto de renda e contribuição social - correntes

106.416

8.181
(12.285)
5.551

Receitas financeira
Despesas financeira
Variação cambial líquida

Resultado antes dos impostos

104.969

Lucro operacional antes do resultado financeiro
23
23
24

(300.731)

(122.280)
234.335

(173.857)
(79.098)
(47.776)

(67.606)
(37.343)
(17.331)

22
22
10
22

535.066

(928.086)

Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Administrativas e gerais
Equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais, líquidas

(410.352)

1.463.152

227.249

22

Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados

637.601

36.091

2.236

675

33.180

16.285
(8.565)
(28.661)

4,20

118.142

2.285

(3.120)

118.977

41.453
(24.884)
(25.585)

127.993

(294.022)

(100.432)
54.121

(175.587)
(72.948)
(45.487)

422.015

(795.495)

1.217.510

(60.009)
(24.969)
(15.454)

154.553

(294.037)

448.590

Consolidado
01/01/2020 01/07/2019 01/01/2019
à
à
à
30/09/2020 30/09/2019 30/09/2019

Lucro bruto

21

Receita operacional líquida

Nota

01/07/2020
à
30/09/2020

Para os períodos de 9 meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações dos resultados

94.542

(11.514)

(1)

106.057

8.145
(12.076)
5.593

104.395

(118.064)

(65.599)
(33.032)
(2.701)
(16.732)

222.459

(408.074)

630.533

01/07/2020
à
30/09/2020

121.210

23.167

(2)

98.045

30.199
(33.813)
(131.136)

232.795

(286.044)

(168.551)
(67.617)
(3.281)
(46.595)

518.839

(924.521)

1.443.360

36.091

2.235

1.051

32.805

16.267
(8.348)
(28.661)

53.547

(95.243)

(59.638)
(18.843)
(1.100)
(15.662)

148.790

(294.983)

443.773

118.142

2.285

(2.728)

118.585

41.434
(24.643)
(25.585)

127.379

(286.248)

(174.666)
(64.076)
(813)
(46.693)

413.627

(798.791)

1.212.418

Controladora
01/01/2020 01/07/2019 01/01/2019
à
à
à
30/09/2020 30/09/2019 30/09/2019

578

10
94.722

180

94.542

01/07/2020 à
30/09/2020

121.818

608

121.210

6

36.171

80

36.091

01/07/2019 à
30/09/2019

Consolidado
01/01/2020 à
30/09/2020

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.

Resultado abrangente total

Outros resultados abrangentes
Variação cambial sobre investimentos no exterior

Itens que poderão ser reclassificados
subsequentemente para a demonstração do
resultado

Lucro líquido do período

Nota

Para os períodos de 9 meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações dos resultados abrangentes

118.222

80

118.142

01/01/2019 à
30/09/2019

94.722

180

94.542

121.818

608

121.210

36.171

80

36.091

118.222

80

118.142

01/07/2019 à 01/01/2019 à
30/09/2019
30/09/2019

Controladora
01/07/2020 01/01/2020 à
à 30/09/2020 30/09/2020

579
10

16.e
-

-

350.000

-

-

-

-

-

46.785

7

-

-

-

46.785

37.315

-

-

276.323

5.145
-

-

-

271.178

269.666

1.026
-

-

268.640

Incentivos
fiscais

Reservas de lucros

37.315

Legal

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.

Saldos em 30 de setembro de 2020

Realização do custo atribuído, líquido dos
efeitos tributários
Variação cambial sobre investimento em
controladas no exterior
Lucro líquido do período
Destinações:
Reservas de incentivos fiscais
Dividendos

350.000

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

(36.793)

-

-

350.000

(36.793)

Ações em
tesouraria

350.000

Saldos em 30 de setembro de 2019

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Variação cambial sobre investimento em
controladas no exterior
Lucro líquido do período
Destinações:
Reservas de incentivos fiscais
Dividendos do ano

Nota

Capital
social

Reserva de
capital

Para os períodos de 9 meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

-

-

-

-

20.217

(11.338)

-

-

31.555

Lucros
retidos

25.681

-

-

(206)

25.887

26.161

-

-

26.161

Ajuste de
avaliação
patrimonial

62

-

608
-

-

(546)

(491)

-

80
-

(571)

Ajustes
acumulados
de conversão

110.167

(11.249)

121.210

206

-

30.559

(68.439)

118.142

(19.144)

Lucros
(prejuízos)
acumulados

829.235

5.145
(22.587)

608
121.210

-

724.859

676.417

1.026
(68.439)

80
118.142

625.608

Total

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações dos fluxos de caixa
Para os períodos de 9 meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Nota

Consolidado
30/09/2020
30/09/2019

Controladora
30/09/2020
30/09/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos impostos
Ajustes para:
Juros provisionados e variação cambial
Depreciação
Amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
Provisão para perda de crédito esperada
Provisão para perdas com estoques
Ajuste a valor presente
Outras provisões
Provisão para garantias
Valor residual do ativo imobilizado e intangível
baixado

99.065

118.977

98.045

118.585

41.384
12.644
3.825
2.865
914
674
(2.409)
3.418
904
7.072

(14.001)
9.873
2.709
3.030
(3.134)
629
5.964
3.316
1.655
1.529

41.099
11.189
2.664
3.281
2.865
758
674
(2.408)
3.418
904
7.104

(14.001)
9.858
2.709
813
2.683
(3.134)
329
5.849
3.316
1.676
1.534

170.356

130.547

169.593

130.217

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) em contas a receber de clientes
(Aumento) em estoques
(Aumento) em tributos a recuperar
(Aumento) redução em depósitos judiciais
(Aumento) redução em outros ativos
Aumento em fornecedores
Aumento em salários, encargos e participação a pagar
Aumento (redução) em tributos a recolher
Aumento em outras contas a pagar
Imposto de renda e contribuição social pagos

(95.712)
(61.834)
(22.925)
(217)
1.135
171.523
16.435
21.669
12.879
(1.264)

(53.756)
(107.609)
(4.172)
299
(7.580)
226.695
3.897
(5.506)
6.368
(3.120)

(95.286)
(60.785)
(20.727)
(217)
1.014
170.556
13.867
21.501
3.609
-

(53.723)
(107.262)
(4.179)
299
(8.394)
227.730
3.919
(5.678)
8.280
(2.728)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

212.045

186.063

203.125

188.481

(7.962)
(40.481)
(449)
(2.002)

(27.655)
(42.157)
147
3.450
(2.225)

(7.962)
(37.488)
(449)
(1.969)

(27.655)
(42.304)
(4.121)
1.896

(50.894)

(68.440)

(47.868)

(72.184)

260.329
(171.615)
(12.071)
(20.420)

95.890
(65.933)
(9.260)
(68.439)

260.329
(170.908)
(12.021)
(20.420)

96.131
(65.933)
(9.260)
(68.439)

56.223

(47.742)

56.980

(47.501)

217.374
401.628
619.002

69.881
385.802
455.683

212.237
398.308
610.545

68.796
383.768
452.564

11
12
10
15
7
8

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de investimentos em controladas
Aquisições de bens dos ativos imobilizados
(Aquisições) baixas de outros investimentos
Caixa proveniente de combinação de negócios
Aquisições de bens dos ativos intangíveis

11;28
10
10
12

Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos tomados
Empréstimos pagos (principal)
Empréstimos pagos (juros)
Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de financiamentos

14;28
14
14
16;28

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.
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Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Demonstrações dos valores adicionados
Para os períodos de 9 meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Consolidado
30/09/2020
30/09/2019
Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços líquido de
devoluções
Outras receitas
Provisão para perda de crédito esperada

Controladora
30/09/2020
30/09/2019

1.718.016
1.703.921

1.461.399
1.421.755

1.697.047
1.682.796

1.455.984
1.416.340

15.009
(914)

36.510
3.134

15.009
(758)

36.510
3.134

(1.038.792)
(765.252)
(273.315)
(225)

(926.973)
(656.735)
(270.013)
(225)

(1.022.945)
(768.346)
(254.374)
(225)

(922.183)
(660.529)
(261.429)
(225)

Valor adicionado bruto

679.224

534.426

674.102

533.801

Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela entidade

(16.469)
662.755

(12.582)
521.844

(13.853)
660.249

(12.567)
521.234

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras, variações cambiais positivas
Valor adicionado total a distribuir

183.907
183.907
846.662

81.831
81.831
603.675

180.528
(3.281)
183.809
840.777

80.999
(813)
81.812
602.233

Distribuição do valor adicionado

846.662

603.675

840.777

602.233

180.952
152.641
18.940
9.371
222.060
53.658
167.981
421
322.440
319.035
3.405
121.210
22.587
98.623

178.954
150.203
19.713
9.038
213.218
66.970
145.981
267
93.361
90.890
2.471
118.142
68.439
49.703

179.373
151.166
18.890
9.317
218.390
52.379
165.836
175
321.804
318.418
3.386
121.210
22.587
98.623

178.702
149.978
19.704
9.020
212.274
66.337
145.741
196
93.115
90.649
2.466
118.142
68.439
49.703

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda / recuperação de valores ativos

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras, variações cambiais negativas
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre o capital próprio e lucros distribuídos
Lucros retidos do período

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.
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1. Contexto operacional
Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (a “Companhia”), constituída em 22
de março de 1976, é uma entidade com sede na cidade de São José - SC, com filial no próprio município
de São José - SC, em Santa Rita do Sapucaí - MG e em Manaus – AM. Possuí também empresas
controladas em São José (SC), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS) e na Ásia.
Tem como atividades preponderantes a fabricação, o desenvolvimento e o comércio de equipamentos de
segurança eletrônica e serviços para vigilância e monitoramento eletrônico, equipamentos e terminais de
consumo para comunicação de voz e/ou dados, equipamentos, serviços e meios para comunicação de voz
e/ou dados de uso profissional, equipamentos de redes, meios e soluções para a infraestrutura de
comunicação de dados.
Covid-19
No primeiro trimestre de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus
(COVID-19) era uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de
governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de
incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos nas informações financeiras interinas.
A Administração da Companhia tem acompanhado todos os desdobramentos relacionados à pandemia
causada pela COVID-19 e monitora os possíveis impactos em seus negócios, visando estabelecer ações de
prevenção e mitigação de riscos. A seguir resumimos as principais dimensões de análise e monitoramento:
Pessoas
Considerado pela Administração como de maior prioridade, requerendo maior atenção e zelo. Realizamos
o monitoramento diário da situação e das orientações recomendadas pelos órgãos de saúde e pelas
autoridades públicas competentes. Todas as medidas necessárias para garantir a saúde e o bem-estar de
nossos colaboradores foram tomadas e vem sendo regularmente revisadas com vistas a implementação de
medidas complementares de segurança e proteção.
Para mitigar a transmissão do Covid-19 em nossas instalações industriais, centro de distribuição e sede
administrativa, foram implementadas ações de higienização de espaços e áreas de circulação, comunicação
ativa com nossos colaboradores sobre medidas de proteção e higiene no ambiente de trabalho, em casa e
em ambientes públicos, distribuição de materiais de proteção aos colaboradores, flexibilização de jornadas,
adoção do teletrabalho, regras rígidas de distanciamento, medição constante de temperatura, entre outros.
Até o presente momento tivemos êxito nessas medidas.
Produção e cadeia de fornecimento
Desde o início da pandemia estivemos com nossa produção industrial paralisadas por não mais de 20 dias,
por força de Decretos de Governos Estaduais determinando o afastamento social.
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A Companhia atua em 3 grandes segmentos operacionais. Em função do aumento do teletrabalho por parte
das empresas e profissionais durante esse período, nossos segmentos de negócios não sentiram queda de
volume de vendas, mantendo a demanda por nossos produtos. As medidas de proteção às nossas pessoas
também nos permitiram manter a produção sem interrupção. Alguns de nossos principais fornecedores
estão sediados na Ásia. Alguns deles enfrentaram problemas momentâneos de produção no início da
pandemia, mas tais problemas não afetaram o fornecimento de insumos para nossas atividades.
Continuamos a monitorar ativamente a capacidade de entrega de nossos fornecedores avaliando eventuais
riscos de interrupções no fornecimento de materiais e insumos.
Mantemos índices de estoques compatíveis e necessários para enfrentar eventuais problemas de
abastecimento.
Vendas e concessão de crédito
Como mencionado anteriormente nossos segmentos de negócios sofreram alta na ponta da demanda por
produtos por conta do aumento da dependência das pessoas e empresas por comunicação a distância.
Nossa área de crédito vem monitorando o risco de crédito de nossos clientes considerando a atual situação
econômica e de crise de saúde, para evitar risco de aumento de nossa inadimplência ou perdas no atual
cenário.
Liquidez
Temos uma posição de caixa confortável para fazer frente a crise, bem como mantivemos sem alteração
nossos limites de crédito com nossas instituições financeiras a fim de mitigar possíveis riscos de liquidez
futuros. Temos avaliado constantemente eventuais riscos de escassez de crédito ou de diminuição de nossa
capacidade de pagamentos, sendo que, até o momento, não identificamos riscos desta natureza.
Analisamos nossos indicadores de performance com maior frequência do que era praticado no pré-crise e
tais avaliações são utilizadas para tomada de decisões mais rápidas de enfrentamento de potenciais riscos
que possam surgir.
A Companhia continuará monitorando os impactos e, caso necessário, tomará as medidas e divulgações
necessárias.

2. Base de elaboração das informações trimestrais
2.1 Declaração de conformidade
As informações financeiras intermediárias foram preparadas de acordo com o IAS 34 -“Interim
Financial Reporting”, emitida pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, e com o
pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e apresentadas de forma
condizente com as normas expedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais
- ITR.
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A Administração da Companhia aplicou a orientação técnica OCPC 7, aprovada pela Deliberação
CVM nº 727/14, atendendo aos requerimentos mínimos e, ao mesmo tempo, divulgando somente
informações relevantes, que auxiliem os leitores na tomada de decisões. Portanto, todas as
informações relevantes usadas na gestão do negócio estão evidenciadas neste documento.
2.2 Base de elaboração
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem a legislação
societária, os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
conforme as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”).
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas com base no
custo histórico, exceto se indicado de outra forma.
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas no curso
normal das operações e no pressuposto da continuidade dos negócios da Companhia. A
Administração realiza uma avaliação sobre sua capacidade de continuar operando ao preparar as
informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas são apresentadas em milhares
de reais (R$) e todos os valores são arredondados para o milhar mais próximo, exceto se indicado de
outra forma.
Estas informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram autorizadas para
emissão pela diretoria em 24 de novembro de 2020.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas são apresentadas em reais, que
é a moeda funcional e de apresentação da controladora e todas as suas controladas.
As informações financeiras intermediárias de cada controlada incluída na consolidação, são
preparadas usando-se a moeda funcional de cada investida. Ao definir a moeda funcional de cada
uma de suas investidas, a Administração considerou qual a moeda que influencia significativamente
o preço de venda dos serviços prestados e a moeda na qual a maior parte do custo de sua prestação
de serviços é paga ou incorrida.

12
584

Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Notas explicativas às informações trimestrais--Continuação
Para os períodos de 9 meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
2.4 Uso de estimativa
Na elaboração das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas é necessário
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As informações
financeiras intermediárias da Companhia e de suas controladas incluem, portanto, as seguintes
principais estimativas: perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros, provisão
para garantias, provisão de tributos, provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, provisão
para obsolescência de estoques, provisão para descontos e verbas comerciais, provisão para perdas
de crédito esperadas para contas a receber e ativos de contrato. Por serem estimativas, é normal que
possam ocorrer variações por ocasião das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes
ativos e passivos.
2.5 Base de consolidação
As informações financeiras intermediárias consolidadas incluem a Companhia e suas controladas,
diretas e indiretas. As controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é transferido
para a Companhia, e continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixar de existir.
O controle é obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis com
base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos por meio do
poder exercido em relação à investida.
Especificamente, a Companhia controla uma investida se, e apenas se, tiver:
x Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe garantem a atual capacidade
de dirigir as atividades pertinentes da investida);
x Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e
x A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus retornos.
Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta em controle. Para dar suporte
a esta presunção e quando a Companhia tiver menos da maioria dos direitos de voto de uma investida,
a Companhia considera todos aos fatos e circunstâncias pertinentes ao avaliar se tem poder em relação
a uma investida, inclusive:
x O acordo contratual entre o investidor e outros titulares de direito de voto;
x Direitos decorrentes de outros acordos contratuais; e
x Os direitos de voto e os potenciais direitos de voto da Companhia (investidor).
A Companhia avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem
que há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle anteriormente mencionados.
Ativo, passivo e resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o período são incluídos
nas informações financeiras intermediárias consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver
controle até a data em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada.
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O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos acionistas
controladores e aos não controladores da Companhia, mesmo se isso resultar em prejuízo aos
acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas informações financeiras
intermediárias das controladas para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis da
Companhia. Todos os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo
grupo, relacionados com transações entre membros da Companhia, são totalmente eliminados na
consolidação.
A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é
contabilizada como transação patrimonial.
Se a Companhia perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos
correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor contábil
na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer participações de não
controladores na data em que o controle for perdido (incluindo quaisquer componentes de outros
resultados abrangentes atribuídos a elas). Qualquer diferença resultante como ganho ou perda é
contabilizada no resultado. Qualquer investimento retido é reconhecido pelo seu valor justo na data
em que o controle é perdido.
As informações financeiras intermediárias consolidadas incluem a participação na seguinte empresa:
Controlada
Indústria de Telecomunicación Eletronica Brasileña de México, S.A. de C.V.
Ascent Asia Limited
Ascent Trading & Consulation (Shenzhen) Company Limited
Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos Ltda.-ME.
Décio Indústria Metalúrgica Ltda.
Seventh Ltda.

direta
direta
indireta
direta
direta
direta

Participação (%)
30/09/2020 31/12/2019
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Apresentamos a seguir, um resumo das principais atividades das empresas controladas da Companhia:

Indústria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México, S.A. de C.V.
Controlada localizada no México (Cidade do México), cuja operação era dedicada ao
desenvolvimento comercial dos de produtos Intelbras no México, através dos canais de varejo e
distribuição. Está controlada contava com equipe de vendas, de suporte a cliente (pré-venda, pós
vendas e treinamentos) e um área administrativa que dava suporte a toda a operação. Também operava
como apoio aos distribuidores da América Central. Em dezembro de 2017 a Diretoria decidiu pelo
encerramento das operações da empresa, os saldos divulgados nas informações financeiras interinas
são os residuais das atividades, e serão baixados quando do encerramento total junto aos órgãos
competentes.

Ascent Asia Limited
Controlada localizada na China (Wanchai, Hong Kong), que realiza atividades de consultoria
comercial, gestão empresarial e de informações econômicas, focada na prospecção de novos
negócios. A Ascent Asia Limited também é a empresa controladora da Ascend Trading &

Consulation (Shenzhen) Company Limited, sediada em Shenzhen, na China continental.
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Ascend Trading & Consulation (Shenzhen) Company Limited
Controlada da Ascent Asia Limited, localizada na China (Shenzhen City), que realiza serviços de
consultoria de comércio e logística, com o objetivo de fornecer suporte à Companhia nas atividades
de desenvolvimento de fornecedores para seus insumos, bem como apoio nas atividades aduaneiras
relacionadas às operações de importação realizadas pela Companhia.

Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA-ME.
Controlada localizada no Rio Grande do Sul (Porto Alegre), e que teve 100% de seu capital adquiro
pela Companhia em setembro de 2018, pelo montante de R$1.550. A empresa adquirida atua no
segmento de tecnologia, sendo especializada no desenvolvimento de sistemas para condomínios e
empresas de segurança.

Décio Indústria Metalúrgica Ltda
No mês de setembro de 2019 a Companhia realizou a aquisição de 100% da empresa Décio Indústria
Metalúrgica Ltda. A empresa está localizada no município de São José –SC, e atua no segmento de
metalurgia fina voltado para a fabricação de estruturas para servidores.

Seventh Ltda
Em julho de 2019 a Companhia adquiriu 100% do capital social da Seventh LTDA. Localizada em
Florianópolis – SC, a empresa atua em fabricação de periféricos para equipamentos de informática,
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador além de suporte técnico, manutenção
e outros serviços em tecnologia da informação voltados para segurança patrimonial.
A Companhia não possuí investimentos em coligadas ou joint venture.

3. Principais políticas contábeis
As informações financeiras intermediárias, nesse caso, informações trimestrais, têm como objetivo prover
atualização com base nas últimas demonstrações financeiras anuais completas. Portanto, elas focam em
novas atividades, eventos e circunstâncias e não duplicam informações previamente divulgadas, exceto
quando a Administração julga relevante a manutenção de uma determinada informação.
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas aqui apresentadas foram preparadas
com base nas políticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras anuais do exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 (nota explicativa 3).
Não houve mudança de qualquer natureza em relação a tais políticas e métodos de cálculo de estimativas.
Conforme permitido pelo CPC 21 R1 (IAS 34) – Demonstração Intermediária, a Administração optou por
não divulgar novamente em detalhes as políticas contábeis adotadas pela Companhia. Assim, faz-se
necessário a leitura destas informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas em conjunto
com as demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia requer
que a Administração faça julgamentos, use estimativas e adote premissas que afetam os valores
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, incluindo passivos contingentes. A incerteza relativa
a esses julgamentos, premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste
significativo ao valor contábil de certos ativos e passivos em exercícios futuros.
Tais julgamentos, estimativas e premissas são revisados a cada período de reporte.
Não houve mudança de qualquer natureza em relação a tais julgamentos, estimativas e premissas contábeis
significativas. Conforme permitido pelo CPC 21 R1 (IAS 34) – Demonstração Intermediária, a
Administração optou por não divulgar novamente em detalhes as políticas contábeis adotadas pela
Companhia. Assim, faz-se necessário a leitura destas informações financeiras intermediárias em conjunto
com as demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

5. Caixa e equivalentes de caixa
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Numerário disponível
Conta corrente bancária
Aplicações financeiras

39
22.267
596.696
619.002

28
14.012
387.588
401.628

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
37
18.825
591.683
610.545

27
10.693
387.588
398.308

Os investimentos de curto prazo, classificados como equivalentes de caixa, referem-se a papéis lastreados
em Certificado de Depósito Interbancário (CDI), contratadas com Instituições consideradas pela
administração como de 1ª linha, cujos rendimentos estão atrelados à taxa DI com possibilidades de resgates
parciais ou totais sem restrições. Os valores estão registrados pelo custo de aquisição, acrescido dos
respectivos rendimentos até a data de encerramento do balanço, que foram em média de aproximadamente
101% do CDI em 30 de setembro de 2020 (91,6% a 101,8% em 31 de dezembro de 2019).

6. Títulos e valores mobiliários
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Aplicações financeiras – Escrow account

4.640

5.704

4.640

5.704

Circulante
Não circulante

1.160
3.480

1.141
4.563

1.160
3.480

1.141
4.563

Refere-se a conta garantia (escrow) com a finalidade de garantir as obrigações de indenização dos
vendedores da Seventh Ltda. (Empresa adquirida), sendo que a gestão deste depósito é compartilhada e
necessita de autorização de ambas as partes para movimentação. A liberação deste valor em favor dos
vendedores ocorrerá em cinco parcelas anuais.
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7. Contas a receber de clientes
Composição do contas a receber de clientes:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
No país - terceiros
No exterior - terceiros
Provisão para perda esperada para risco de crédito
Ajuste a valor presente - AVP

Circulante
Não circulante

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

476.282
4.714
480.996
(13.363)
(5.956)
461.677

382.048
3.086
385.134
(12.449)
(6.730)
365.955

473.032
4.714
477.746
(13.092)
(5.957)
458.697

379.407
2.903
382.310
(12.334)
(6.730)
363.246

458.286
3.391

363.630
2.325

455.309
3.388

360.921
2.325

As vendas a prazo foram trazidas ao valor presente na data das transações com base na taxa estimada pelo
prazo de recebimento. O ajuste a valor presente tem como contrapartida a conta de clientes e sua
recomposição é registrada como receita financeira no resultado financeiro. A taxa de desconto utilizada
envolve a análise da estrutura de capital e as incertezas do contexto macroeconômico e foi, na média, de
5,66% a.a. em 30 de setembro de 2020 (9,39% a.a. em 31 de dezembro de 2019).
Contas a receber de clientes por idade de vencimento:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
A vencer até 360 dias
A vencer mais 360 dias
Vencidos até 30 dias
Vencidos até 90 dias
Vencidos até 180 dias
Vencidos até 360 dias
Vencidos a mais de 360 dias
Saldo final

457.407
6.173
4.669
1.470
1.284
2.008
7.985
480.996

352.957
8.315
10.171
4.215
1.757
2.992
4.727
385.134

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
454.227
6.173
4.631
1.463
1.278
1.992
7.982
477.746

350.393
8.297
10.134
4.200
1.743
2.979
4.564
382.310

Movimentação da provisão para perda esperada para risco de crédito:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Saldo inicial
Constituição
Reversão
Saldo final

(12.449)
(1.357)
443
(13.363)

(7.438)
(10.009)
4.998
(12.449)

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
(12.334)
(1.200)
442
(13.092)

(7.438)
(9.894)
4.998
(12.334)

A Companhia utiliza uma abordagem simplificada, como permitido pelo CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos
financeiros, para constituir de forma prospectiva um complemento de provisão de perdas esperadas. Esta
estimativa é calculada tendo como base as perdas históricas sobre vendas, sendo aplicada sobre todas as
contas a receber, incluindo-se os saldos a vencer. A finalidade dessa análise é a de assegurar uma avaliação
mais criteriosa na determinação da provisão para perda esperada para risco de crédito sobre as contas a
receber da Companhia e de suas controladas.
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8. Estoques
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matérias-primas e materiais auxiliares
Importações em andamento
Adiantamentos a fornecedores
Outros

132.617
27.832
121.160
202.361
18.875
4.576
507.421
(4.758)
(5.889)
496.774

Provisão para obsolescência
Ajuste a valor presente - AVP

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

165.406
33.608
106.237
114.131
16.022
10.183
445.587
(4.084)
(6.727)
434.776

131.744
27.832
119.738
202.361
18.844
4.688
505.207
(4.458)
(5.889)
494.860

165.170
33.608
105.339
114.131
15.991
10.183
444.422
(3.784)
(6.727)
433.911

Movimentação da provisão para obsolescência:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Saldo inicial
Constituição
Reversão
Saldo final

(4.084)
(7.964)
7.290
(4.758)

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

(3.528)
(4.423)
3.867
(4.084)

(3.784)
(7.964)
7.290
(4.458)

(3.528)
(4.423)
4.167
(3.784)

9. Tributos a recuperar
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços –
ICMS
Crédito Financeiro - Lei Nº 13.969/19 (a)
Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL
Contribuição para o financiamento da Seguridade Social
– COFINS (b)
Programa de integração social – PIS (b)
Imposto de renda retido na fonte – IRRF
Impostos sobre produtos industrializados - IPI
Contribuição previdenciária sobre receita bruta - CPRB
Outros

Circulante
Não circulante

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

2.707
25.219
81

1.664
2.755

1.386
24.873
54

1.651
2.728

25.750
5.606
2.907
1.173
3.281
39
66.763

21.639
4.714
8.260
4.778
28
43.838

25.321
5.513
2.827
1.173
3.281
39
64.467

21.638
4.714
8.204
4.778
28
43.741

39.232
27.531

16.610
27.228

36.936
27.531

16.513
27.228

(a) A Lei nº 13.969/2019 revogou os benefícios de redução da alíquota do IPI para os bens de informática
produzidos com Processo Produtivo Básico (PPB) e habilitados em Portarias Interministeriais e
constituiu o Crédito Financeiro para compensação integral em substituição aos incentivos extintos
pela revogação. Este novo incentivo ficará em vigor até 31 de dezembro de 2029. Em 30 de setembro
de 2020 a Companhia possui crédito no montante de R$25.219, saldo consolidado, o qual vem sendo
compensado com tributos federais periodicamente. Este saldo está sendo registrado em contrapartida
a rubrica de “Deduções de vendas” no resultado do período.
Vide comentário nota explicativa 18a.
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(b) A Companhia questiona judicialmente a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
desde 2007. Não foi reconhecido contabilmente, bem como não foi compensado fiscalmente, de
nenhum crédito relativo ao período em discussão judicial (2007 a 2017). Entretanto, baseada em
decisão favorável proferida pelo STF em sede repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 574.706,
em 15 de março de 2017, em que foi confirmada a tese de que “o ICMS não deve compor a base de
cálculo do PIS e da COFINS”, pacificando o assunto de forma favorável aos contribuintes, a
Companhia procedeu com a contabilização, em 2018, do montante apurado de R$26.336. Com relação
a períodos anteriores a 2017, a Companhia aguardou o trânsito em julgado da ação ingressada em 2007
para reconhecer os créditos. Em 8 de outubro de 2020 transitou em julgado, no Tribunal Regional da
4ª região, o processo movido pela Companhia assegurando-lhe a exclusão do ICMS (vide nota
explicativa 29). O crédito foi classificado no ativo não circulante com base na expectativa de
realização da Administração.

10. Investimentos
Em 30 de setembro de 2020 os investimentos da Companhia são compostos por participações em outras
empresas, bem como outros investimentos, como segue:

Investimentos em controladas
Mais/(menos) valia na aquisição de empresas (*)
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (**)
Outros investimentos (***)

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
2.269
1.819
2.269
1.819

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
4.890
5.603
19.994
21.956
24.773
24.773
2.270
1.819
51.927
54.151

(*) Refere-se a mais valia apurada nas aquisições das controladas Decio e Seventh.
(**) A Companhia possui ágios registrados pelas compras da Prediotech, Decio e Seventh.
(***) Os outros investimentos referem-se ao investimento pelo valor de cota no FUNDO SC - Fundo de Investimento em
Empresas Emergentes Inovadoras, no qual a Companhia detém 10,07% e no Fundo de Investimento em Participação Sul
Inovação, no qual detém 7,69%.

Investida
Intelbras México
Ascent
Prediotech
Seventh
Decio

Controle

Participação
30/09/2020

Controlada
Controlada
Controlada
Controlada
Controlada

100%
100%
100%
100%
100%

31/12/2019
100%
100%
100%
100%
100%

Avaliados pelo método de equivalência patrimonial
Investimento com passivo a descoberto
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A movimentação dos investimentos é demonstrada abaixo:
Investida
Intelbras Mexico
Ascent
Prediotech
Seventh
Decio
Mais valias
Ágios
Outros

883
960
(1.137)
1.638
3.259
21.956
24.773
1.819
54.151
55.288
(1.137)

Investimentos
Passivo a descoberto

Investida

Equivalência
31/12/2018 patrimonial

Intelbras Mexico
Ascent
Prediotech
Seventh
Decio
Mais valia
Ágios
Outros invest.
Investimentos
Passivo a descoberto

Equivalência
patrimonial

31/12/2019

815
237
(27)
1.392
2.316
4.733
4.733
-

90
(569)
3.026
(3.868)
(1.960)
(3.281)

Mais valia em
investimento*

766
(1.110)
(38)
812
(1.395)
(965)

Ganho de variação
cambial

Ganho/(perda)
de variação
cambial

23.351
23.351

68
(43)
25

Outros

173
435
608

30/09/2020

(2)
451
449

Aquisição
reconhecimento
inicial
Outros

Ágio
23.381
23.381

1.676
2.447
4.123

1.056
1.485
(1.706)
4.664
(609)
19.994
24.773
2.270
51.927
54.242
(2.315)

31/12/2019

(497)
(497)

883
960
(1.137)
1.638
3.259
21.956
24.773
1.819
54.151
55.288
(1.137)

* inclui impacto do imposto de renda e contribuição social

As principais informações sobre as controladas, as quais possuem exercício social também encerrado em
30 de setembro de 2020, estão apresentadas a seguir:
30/09/2020
Controlada
Intelbras México
Ascent
Prediotech
Seventh
Decio

a)

Ativo
circulante

Ativo não
circulante

Passivo
circulante

Passivo
não
circulante

Patrimônio
líquido

Receitas

Lucro
(prej.)
líquido

2.139
677
7.388
7.867

1.056
49
297
506
8.102

703
412
3.230
6.926

2.268
9.652

1.056
1.485
(1.706)
4.664
(609)

5.752
1.341
13.758
11.246

90
(569)
3.026
(3.868)

Indústria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México, S.A. de C.V.
A Diretoria decidiu pelo encerramento das operações da empresa localizada na Cidade do México,
em dezembro de 2018. Essa controlada não tem mais operações, sendo o saldo divulgado nas
informações financeiras interinas referente a passivos a serem quitados quando da finalização dos
processos de encerramento da empresa perante os órgãos competentes.
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b)

Ascent Asia Limited
Localizada na Ásia, a empresa realiza atividades de consultoria comercial, gestão empresarial e de
informações econômicas.

c)

Prediotech Consultoria e Projetos Tecnológicos LTDA-ME.
Controlada adquirida em 2018, estando localizada no Rio Grande Sul (Porto Alegre), e que atua no
segmento de tecnologia de sistemas para condomínios e empresas de segurança.
Na aquisição da controlada foi gerado um ágio de R$1.391, o qual é atribuível a expectativa de
rentabilidade futura.

d)

Seventh Ltda.
Em julho de 2019 a Companhia adquiriu 100% do capital social da Seventh Ltda., pelo montante de
R$32.915, referente ao preço inicial de R$33.000 ajustado pelo valor de despesas identificadas
durante o processo de incorporação pertinentes à gestão anterior. A empresa adquirida atua no
desenvolvimento de tecnologia para segurança eletrônica, sendo especializada no desenvolvimento
de softwares voltados para monitoramento remoto. Em conjunto com os produtos já oferecidos pela
Intelbras, essa aquisição possibilita a oferta de soluções mais completas aos clientes.
O ágio de R$21.594 que surge da aquisição é atribuível a expectativa de rentabilidade futura.
A Companhia contratou um avaliador externo especializado para avaliação a valor justo para fins de
alocação do preço de compra dos ativos e passivos adquiridos, abaixo seguem os valores da avaliação:
Em 30 de junho de 2019
Custo de aquisição
Valor justo do ativo líquido
Patrimônio líquido contábil
Mais valia
Imobilizado
Marca
Software
Acordo de não competição
Relacionamento com clientes
Passivo fiscal diferido
Ágio

Seventh
32.915
11.321
1.677
9.644
269
4.582
8.248
35
1.478
(4.968)
21.594

A aquisição da Seventh Ltda. ocorreu em junho de 2019 e, portanto, as informações financeiras
interinas consolidadas incluem as informações de 2019 da controlada a partir deste período.
Na data da aquisição o saldo em caixa e equivalentes somava a R$1.760.
e)

Décio Indústria Metalúrgica Ltda.
Em agosto de 2019 a Companhia adquiriu 100% do capital social da Décio Indústria Metalúrgica
Ltda., pelo montante de R$10.000. A empresa adquirida atua na fabricação de estruturas para
servidores com especialização em gabinetes. Com a compra a Companhia reforça sua capacidade de
produção de equipamentos eletrônicos.
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O ágio de R$1.788 que surge da aquisição é atribuível a expectativa de rentabilidade futura.
A Companhia contratou um avaliador externo especializado para avaliação a valor justo para fins de
alocação do preço de compra dos ativos e passivos adquiridos, abaixo seguem os valores da avaliação:
Em 31 de agosto de 2019
Custo de aquisição
Valor justo do ativo líquido
Patrimônio líquido contábil
Mais valia
Imobilizado
Marca
Software
Estoques
Passivo fiscal diferido
Ágio

Décio
10.000
8.212
2.445
5.767
7.037
1.432
119
150
(2.971)
1.788

A aquisição da Décio Indústria Metalúrgica Ltda. ocorreu em agosto de 2019 e, portanto, as
informações financeiras interinas consolidadas incluem as informações de 2019 da controlada a partir
deste período.
Na data da aquisição o saldo em caixa e equivalentes somava a R$1.690.

22
594

595

47.244

Saldos em 30 de setembro de 2020
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Saldos em 31 de dezembro de 2019
Saldos em 30 de setembro de 2020

47.244
47.244

-

Saldos em 30 de setembro de 2020

Saldo líquido de depreciação

-

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Depreciação
Transferências
Baixa

Movimentação da depreciação

47.244
-

Terrenos

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Adições
Transferências
Baixas

Movimentação do custo

Taxa média anual de depreciação

11. Imobilizado

43.549
86.586

(14.636)

(13.654)
(982)
-

101.222

57.203
48.286
(4.267)

2%

Edificações

8.831
27.672

(9.630)

(8.356)
(1.274)
-

37.302

17.187
712
20.223
(820)

10%

Instalações e
benfeitorias

44.030
54.074

(43.991)

(39.681)
(6.183)
(1)
1.874

98.065

83.711
8.268
8.601
(2.515)

10% a 20%

Máquinas,
equipamentos e
instrumentos
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4.064
4.311

(4.132)

(3.964)
(513)
345

8.443

8.028
311
437
(333)

10%

6.679
8.089

(9.149)

(7.772)
(1.728)
1
350

17.238

14.451
1.237
1.909
(359)

20% a 33%

Computadores

Consolidado
Móveis e
utensílios
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7.212
8.621

(14.057)

(12.424)
(1.964)
331

22.678

19.636
2.205
1.579
(742)

20% a 100%

Outros

64.909
10.081

-

-

10.081

64.909
26.947
(81.035)
(740)

Obras em
andamento

3.570
34

-

-

34

3.570
(3.536)
-

Imobilizado
em trânsito

230.088
246.712

(95.595)

(85.851)
(12.644)
2.900

342.307

315.939
36.144
(9.776)

Total

596

45.288

Saldos em 30 de setembro de 2020
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Saldos em 31 de dezembro de 2019
Saldos em 30 de setembro de 2020

45.288
45.288

-

Saldos em 30 de setembro de 2020

Saldo líquido de depreciação

-

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Depreciação
Transferências
Baixa

Movimentação da depreciação

45.288
-

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Adições
Transferências
Baixas

Movimentação do custo

Taxa média anual de depreciação

Terrenos

40.208
83.220

(14.421)

(13.414)
(1.007)
-

97.641

53.622
48.286
(4.267)

2%

Edificações

8.772
26.973

(9.577)

(8.340)
(1.237)
-

36.550

17.112
35
20.223
(820)

10%

Instalações e
benfeitorias

41.413
46.417

(42.645)

(39.553)
(4.965)
(1)
1.874

89.062

80.966
2.011
8.601
(2.516)

10% a 20%

Máquinas,
equipamentos e
instrumentos
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3.858
4.091

(3.995)

(3.909)
(431)
345

8.086

7.767
264
436
(381)

10%

6.210
7.467

(8.991)

(7.736)
(1.605)
1
349

16.458

13.946
960
1.908
(356)

20% a 33%

Computadores

Controladora
Móveis e
utensílios
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7.074
8.517

(14.007)

(12.358)
(1.944)
295

22.524

19.432
2.205
1.579
(692)

20% a 100%

Outros

64.905
10.079

-

-

10.079

64.905
26.948
(81.033)
(741)

Obras em
andamento

1.036
35

-

-

35

1.036
(1.001)
-

Imobilizado
em trânsito

218.764
232.087

(93.636)

(85.310)
(11.189)
2.863

325.723

304.074
31.422
(9.773)

Total

597
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Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Saldo líquido de depreciação

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Depreciação
Transferências
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Movimentação da depreciação

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adições
Transferências
Baixas
Imobilizado proveniente de combinação
de negócios
Mais valia de combinação de negócios
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Movimentação do custo

Taxa média anual de depreciação

45.288
47.244

41.330
43.549

(12.300)
(1.355)
1
(13.654)

218
3.365
57.203

543
1.413
47.244

-

53.630
(10)
-

2%

Edificações

45.288
-

Terrenos

8.305
8.831

(7.055)
(1.308)
1
6
(8.356)

8
64
17.187

15.360
187
1.574
(6)

10%

Instalações e
benfeitorias

43.920
44.030

(33.891)
(6.640)
850
(39.681)

951
1.794
83.711

77.811
2.143
2.034
(1.022)

10% a 20%

Máquinas,
equipamentos e
instrumentos
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3.770
4.064

(3.433)
(604)
(18)
91
(3.964)

135
80
8.028

7.203
479
244
(113)

10%

Móveis e
utensílios
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5.652
6.679

(6.164)
(2.147)
16
523
(7.772)

210
238
14.451

11.816
1.935
773
(521)

20% a 33%

Computadores

Consolidado

4.775
7.212

(10.069)
(2.087)
(268)
(12.424)

30
179
19.636

14.844
1.606
3.576
(599)

20% a 100%

Outros

10.248
64.909

-

64.909

10.248
64.460
(8.191)
(1.608)

Obras em
andamento

3.570

-

189
3.570

3.381
-

Imobilizado
em trânsito

163.288
230.088

(72.912)
(14.141)
1.202
(85.851)

2.095
7.322
315.939

236.200
74.191
(3.869)

Total

598

45.288

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

Saldos em 31 de dezembro de 2019

45.288

Saldos em 31 de dezembro de 2019
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45.288

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Saldo líquido de depreciação

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Depreciação
Transferências
Baixas

Movimentação da depreciação

45.288
-

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adições
Transferências
Baixas

Movimentação do custo

Taxa média anual de depreciação

Terrenos

40.208

41.333

(13.414)

(12.299)
(1.116)
1
-

53.622

53.632
(10)
-

2%

Edificações

8.772

8.302

(8.340)

(7.055)
(1.292)
1
6

17.112

15.357
187
1.574
(6)

10%

Instalações e
benfeitorias

41.413

43.920

(39.553)

(33.891)
(6.512)
850

80.966

77.811
2.143
2.034
(1.022)

10% a 20%

Máquinas,
equipamentos
e instrumentos
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3.858

3.730

(3.909)

(3.427)
(555)
(18)
91

7.767

7.157
479
244
(113)

10%

6.210

5.607

(7.736)

(6.152)
(2.123)
16
523

13.946

11.759
1.935
773
(521)

20% a 33%

Computadores

Controladora
Móveis e
utensílios
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7.074

4.778

(12.358)

(10.069)
(2.021)
(268)

19.432

14.847
1.607
3.576
(598)

20% a 100%

Outros

64.905

10.244

-

-

64.905

10.244
64.460
(8.191)
(1.608)

Obras em
andamento

1.036

-

-

218.764

163.202

(85.310)

(72.893)
(13.619)
1.202

304.074

1.036

-

236.095
71.847
(3.868)

Total

1.036
-

Imobilizado
em trânsito
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A depreciação do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 alocada ao custo de produção e
às despesas administrativas no consolidado R$7.823 (R$6.239 em 30 de setembro de 2019) e R$4.821
(R$3.634 em 30 de setembro de 2019), respectivamente.
Certos itens do imobilizado estão dados em garantia de operações de financiamentos e pagamentos de tributos
(nota explicativa 14).
As obras em andamento referem-se a melhorias nas áreas industriais e de tecnologia da informação da
companhia.
A Administração efetuou análise de recuperabilidade dos seus ativos imobilizados no exercício findo em 31
de dezembro de 2019, e não identificou a necessidade de constituição de provisões para perda sobre o valor
recuperável de tais ativos. Para 30 de setembro de 2020 a Administração não identificou nenhum fator de
risco que indicasse que o valor registrado contabilmente estivesse superior ao seu valor de recuperação. Como
divulgado na nota explicativa 1, a Companhia está monitorando o impacto do Covid-19 na economia. Até o
presente momento não foi identificado nenhum impacto relacionado a pandemia que pudesse indicar a
necessidade de provisão de impairment de nossos ativos imobilizados.

12. Intangível
Marcas e
patentes

Ágios

Consolidado
Projetos em
Outros
andamento

Softwares

Taxa média anual de amortização

Total

20%

Movimentação do custo
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Transferências

58.140
-

6.014
-

1.694
-

4.124
1.441
(195)
(729)

41.683
561
729

111.655
2.002
(195)
-

Saldos em 30 de setembro de 2020

58.140

6.014

1.694

4.641

42.973

113.462

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Amortização no período

-

-

(1.016)
(678)

-

(22.664)
(3.147)

(23.680)
(3.825)

Saldos em 30 de setembro de 2020

-

-

(1.694)

-

(25.811)

(27.505)

58.140
58.140

6.014
6.014

678
-

4.124
4.641

19.019
17.162

87.975
85.957

Movimentação da amortização

Saldo líquido de amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Saldos em 30 de setembro de 2020
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Controladora
Ágios em
Investidas

Projetos em
andamento

Outros

Softwares

Taxa média anual de amortização

Total

20%

Movimentação do custo
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Transferências

33.366
-

293
-

4.124
1.441
(195)
(729)

33.316
528
729

71.099
1.969
(195)
-

Saldos em 30 de setembro de 2020

33.366

293

4.641

34.573

72.873

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Amortização no período

-

-

-

(23.047)
(2.664)

(23.047)
(2.664)

Saldos em 30 de setembro de 2020

-

-

-

(25.711)

(25.711)

33.366
33.366

293
293

4.124
4.641

10.269
8.862

48.052
47.162

Movimentação da amortização

Saldo líquido de amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Saldos em 30 de setembro de 2020

Consolidado
Projetos em
Outros andamento

Marcas e
patentes

Ágios

Softwares

Taxa média anual de amortização

Total

20%

Movimentação do custo
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Transferências
Mais valia advinda de combinação de negócios

34.758
23.382
-

6.014

1.694

2.327
2.426
(194)
(435)
-

32.551
345
(15)
435
8.367

69.636
26.153
(209)
16.075

Saldos em 31 de dezembro de 2019

58.140

6.014

1.694

4.124

41.683

111.655

Movimentação da amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Amortização no período
Baixas

-

- (1.016)
-

-

(19.153)
(3.525)
14

(19.153)
(4.541)
14

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

- (1.016)

-

(22.664)

(23.680)

2.327
4.124

13.398
19.019

50.483
87.975

Saldo líquido de amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2019

34.758
58.140

6.014

28
600
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Marcas e
patentes

Ágios

Controladora
Projetos em
andamento

Outros

Taxa média anual de amortização

Softwares

Total

20%

Movimentação do custo
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Transferências

33.366
-

-

293
-

2.327
2.426
(194)
(435)

32.551
345
(15)
435

68.244
3.064
(209)
-

Saldos em 31 de dezembro de 2019

33.366

-

293

4.124

33.316

71.099

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Amortização no período
Baixas

-

-

-

-

(19.153)
(3.908)
14

(19.153)
(3.908)
14

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

-

-

-

(23.047)

(23.047)

33.366
33.366

-

293

2.327
4.124

13.398
10.269

49.091
48.052

Movimentação da amortização

Saldo líquido de amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Ativos com vida útil definida
Avaliamos anualmente se há evidências que indiquem que o valor recuperável dos ativos intangíveis de vida
útil definida possa ter sofrido redução em relação aos valores registrados contabilmente. Quando tais
evidências são identificadas testes detalhados de recuperabilidade (impairment) para essa categoria de ativos
são procedidos. Nas datas dos balanços as análises conduzidas pela Administração não revelaram indicadores
ou fatores que os valores registrados contabilmente não sejam recuperáveis.
Ativos com vida útil indefinida
Os ativos com vida útil indefinida da Companhia são formados pelos ágios pagos em combinações de
negócios. Esses ativos são submetidos a testes de recuperabilidade (impairment) anualmente,
independentemente de haver ou não indicadores de riscos presentes. No exercício findo em 31 de dezembro
de 2019 não foram identificados ativos que se encontrem registrados por valor superior a seu valor
recuperável. Não identificamos nenhum fator que indique que há riscos de perda em 30 de setembro de 2020.
Como divulgado na nota explicativa 1, a Companhia está monitorando o impacto do Covid-19 na economia.
Até o presente momento não foi identificado nenhum impacto relacionado a pandemia que pudesse indicar a
necessidade de provisão de impairment de nossos ativos intangíveis.
Os ágios apresentados acima estão fundamentados na expectativa de rentabilidade futura, suportados por
laudos de avaliações, após alocação dos ativos identificados.
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Gastos com pesquisa
Os custos de pesquisa e desenvolvimento realizados pela Companhia são direcionados a diversos produtos
eletrônicos. Os custos de pesquisa e desenvolvimento que não são elegíveis para capitalização, no valor de
R$50.354 no período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 (R$46.703 em 2019) foram
reconhecidos como despesa no período no grupo de outras despesas operacionais, líquidas.

13. Fornecedores
As aquisições de insumos para produção da Companhia são feitas em maior número por meio de importação
de fornecedores internacionais, representando cerca de 97% do saldo em aberto na data de 30 de setembro de
2020. O ajuste a valor presente foi calculado com base na taxa de 2,77% a.a. em 30 de setembro de 2020
(3,28% a.a. para 31 de dezembro de 2019), a qual se refere a taxa média praticada por instituições financeiras
que oferecem serviços de forfait para os fornecedores da Companhia. Para compor o saldo consolidado foram
excluídos os valores referentes a transações intercompany. Apresentamos a seguir a abertura destes saldos:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Fornecedores nacionais
Fornecedores de importados – forfait
Fornecedores de importados
Ajuste a valor presente - AVP

22.934
279.245
262.965
565.144
(3.901)
561.243

30.906
309.354
129.203
469.463
(3.104)
466.359

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
22.239
279.245
262.965
564.449
(3.901)
560.548

31.178
309.354
129.203
469.735
(3.104)
466.631

Os saldos com partes relacionadas e com terceiros estão abaixo demonstrados:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Partes relacionadas
Fornecedores nacionais
Fornecedores de importados
Total de fornecedores partes relacionadas (nota 27)
Não relacionados
Total de fornecedores

164.370
164.370
400.774
565.144

153.386
153.386
316.077
469.463

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
1.397
164.892
166.289
398.160
564.449

1.176
153.386
154.562
315.173
469.735

Forfait
A Companhia mantém acordos com determinadas instituições financeiras que permitem o financiamento da
sua cadeia de suprimentos. Pelos termos estabelecidos com as instituições, seus fornecedores podem optar
por receber o pagamento de suas faturas de forma antecipada através do agente financeiro. Nos termos do
acordo, a instituição financeira concorda em pagar os valores devidos a um fornecedor participante
antecipadamente e recebe a liquidação da duplicata por parte da Companhia em uma data posterior. O
principal objetivo desse programa é o de facilitar o processamento de pagamentos e permitir que os
fornecedores dispostos vendam seus recebíveis devidos pela Companhia a um banco antes da data de
vencimento. Na avaliação da Administração da Companhia os acordos não estendem significativamente as
condições de pagamento além dos termos normais acordados com outros fornecedores que não antecipam
seus títulos. Não há incidência de juros adicionais para a Companhia sobre os valores devidos aos
fornecedores.
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A Companhia não desreconheceu os passivos aos quais o acordo se aplica, pois não houve uma baixa legal e
nem o passivo original foi substancialmente modificado ao fornecedor entrar no acordo. Os montantes
antecipados por parte dos fornecedores continuam sendo registrados pela Companhia contas a pagar, porque
a natureza e a função do passivo financeiro permanecem os mesmos de outras contas a pagar.
Os pagamentos efetuados ao banco quando do vencimento original dos títulos são incluídos nos fluxos de
caixa operacionais porque continuam a fazer parte do ciclo operacional da Companhia e sua natureza principal
permanece sendo pagamentos por compra de insumo.

14. Financiamentos e empréstimos
Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos contratuais dos empréstimos com juros, que são
mensurados pelo custo amortizado. Para mais informações sobre a exposição do grupo a riscos de taxa de
juros, moeda estrangeira e liquidez, veja nota explicativa 20.
Consolidado
Financiadores /
credores
FINEP
FINEP
PSI - Inovação 2018

Taxa efetiva

Início

Venc.

Garantias

abr/14
jun/19
dez/19

abr/24
jun/29
fev/27

Fiança bancária
Fiança bancária
Fiança bancária

PSI - Inovação 2016

3% a.a. +TR
3% a.a. +TR
1,1% e 2,61% a.a. + TLP e
TR
1,86% a.a. + TJLP

jun/17

mar/23

PSI - Inovação 2013

3,5% a.a.

mar/14

jan/20

FINIMP D

3,7% a.a.

out/19

out/22

Citibank Swap

CDI + 3,50% a.a.

mar/20

mar/23

Itaú

CDI + 3,50% a.a.

abr/20

abr/22

Hipoteca
(imóveis - matriz
e filial SJ)
Hipoteca
(imóveis - matriz
e filial SJ)
Aval dos
diretores
Aval dos
diretores
Aval dos
diretores

31/12/2019

83.529
65.372
71.655

30/09/2020

93.705
64.885

31/12/2019

83.529
65.372
71.655

50.187

Circulante
Não circulante

FINEP
PSI
FINIMP

30/09/2020

Controladora

93.705
64.885
50.187

49.719

53.915

49.719

53.915

-

1.481

-

1.481

3.794
102.599

2.536

102.599

-

101.373

101.373

-

-

478.041

266.709

474.247

264.173

162.099
315.942

41.293
225.416

159.919
314.328

40.448
223.725

Financiadora de Estudos e Projetos
Programa de Sustentação de Investimentos
Financiamento de Importação

Garantias
Em garantia dos financiamentos, foram oferecidos os seguintes ativos e instrumentos financeiros, em 30 de
setembro de 2020 (consolidado):
Imobilizado
Carta fiança

191.631
218.131
409.762
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A movimentação dos financiamentos e empréstimos é assim demonstrada:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Saldo inicial
Captações
Juros e variação cambial
Amortização do principal
Pagamento de juros
Empréstimo proveniente de combinação de
negócios
Saldo final

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

266.709
348.230
46.788
(171.615)
(12.071)

201.129
201.587
8.224
(131.819)
(12.656)

264.173
346.500
46.503
(170.908)
(12.021)

201.129
199.296
8.223
(131.819)
(12.656)

478.041

244
266.709

474.247

264.173

Os termos e condições dos empréstimos em aberto estão apresentados a seguir:
a)

Finep
A linha de Financiamento Reembolsável tem por definição o apoio aos Planos de Investimentos
Estratégicos em Inovação das empresas brasileiras disponibilizado pelo BNDES. O objetivo do
financiamento é custear, parcialmente, despesas incorridas na elaboração e execução do projeto
“Programa Intelbras de comunicação unificada e atualização tecnológica para internacionalização da
empresa”. O contrato possuí carência de 36 meses. O principal da dívida será pago em 85 prestações
mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 14 de abril de 2017, e a última em 15 de abril de 2024.

b)

Programa de Sustentação de Investimento – PSI
São recursos disponibilizados pelo BNDES direcionados para investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação de produtos. Após a comprovação da aplicação de recursos em
investimentos, o BNDES concede à Companhia empréstimo equivalente a até 80% dos recursos
investidos. Os pagamentos são mensais e, durante o período de carência, a liquidação dos juros ocorre
trimestralmente. O pagamento do principal ocorre conforme detalhado abaixo:
PSI - Inovação 2018: O principal da dívida será pago em 87 prestações mensais e sucessivas, vencendo
a primeira em 15 de abril de 2020, e a última em 15 de março de 2027.
PSI - Inovação 2016: O principal da dívida será pago em 48 prestações mensais e sucessivas, vencendo
a primeira em 15 de abril de 2019, e a última em 15 de março de 2023.
PSI - Inovação 2013: O principal da dívida foi pago em 48 prestações mensais e sucessivas, vencendo a
primeira em 15 de fevereiro de 2016, e a última em 15 de janeiro de 2020.

c)

Finimp
Financiamento de importação, onde o pagamento é efetuado à vista para o exportador através de um
banco contratado, que se torna credor, e assume-se o compromisso de liquidar a operação com o banco
até o vencimento acordado.
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d)

Citibank – Swap
Empréstimo de USD20.000.000 tomados no primeiro trimestre de 2020 e que será pago em 11 parcelas
de igual valor vencendo-se a primeira em 24 de setembro de 2020 e a última em 24 de março de 2023.
Em 30 de setembro de 2020 o saldo e dólares a pagar totaliza USD18.000.000.

e)

Itaú
Empréstimo de R$100.000 tomado no segundo trimestre de 2020 e que será pago em 7 parcelas de igual
valor vencendo-se a primeira em 08 de outubro de 2020 e a última em 08 de abril de 2022.

f)

Covenants
Os contratos com o BNDES possuem cláusulas de compromisso relacionadas a indicadores de
endividamento/ativo (<75%) e dívida líquida/EBITDA (=<2,5) (“covenants”), as quais estão sendo
plenamente atendidas em 30 de setembro de 2020.
O contrato com o Citibank determina que a Companhia observe o seguinte índice financeiro:
Endividamento Líquido (Dívida Bancária Líquida Total/EBITDA): (dívida financeira total, incluindo
dívida bancária e financiamento de fornecedores, subtraído o valor de caixa e aplicações financeiras do
curto prazo), dividido pelo resultado operacional antes dos juros, imposto de renda e contribuição social,
depreciação e amortização, inferior ou igual a 2,5, com base no encerramento de cada exercício social.
A exigência está sendo plenamente atendida em 30 de setembro de 2020.

O cronograma de desembolso dos empréstimos e financiamentos de longo prazo, está programado da seguinte
forma:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027 a 2029

35.752
114.866
58.010
30.372
23.173
23.173
30.596
315.942

33.259
43.245
39.209
30.548
23.992
23.893
31.270
225.416

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
35.420
113.292
57.846
30.372
23.173
23.173
31.052
314.328

32.413
42.400
39.209
30.548
23.992
23.893
31.270
223.725

15. Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos, que se encontram em diversas instâncias,
referentes a questões tributárias, cíveis e trabalhistas oriundas do curso normal de seu negócio. Com base na
opinião de seus advogados, a Administração da Companhia mantém o registro da provisão para cobrir
eventuais perdas que possam advir de desfechos desfavoráveis nessas ações (avaliadas com risco de perda
provável). Nas datas das informações financeiras interinas a Companhia apresentava os seguintes passivos, e
correspondentes depósitos judiciais, relacionados a esses processos.
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a.

Composição da provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019

Trabalhista
Cíveis
Fiscal

1.927
2.294
5.621
9.842
401
9.441

Circulante
Não circulante

3.080
426
3.471
6.977
426
6.551

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
1.927
2.294
5.521
9.742
401
9.341

3.080
426
3.371
6.877
426
6.451

Trabalhistas
Relativas a processos movidos por ex-funcionários da Companhia e de empresas prestadoras de serviços.
Nenhuma causa trabalhista em que a Companhia ou uma de suas subsidiárias figuram como parte foi
considerada individualmente relevante.
Cíveis
Relativas a processos judiciais discutindo questões de natureza comercial, relacionadas a reclamações de
consumidores sobre produtos fornecidos pela Companhia. Nenhuma causa cível foi considerada
individualmente relevante.
Tributárias
As principais discussões tributárias estão relacionadas aos processos de Classificação Fiscal de Mercadorias
(NCM) de partes e peças importadas para industrialização, conforme processo produtivo definido. O
entendimento do Fisco federal para este tópico é para o enquadramento como produto acabado. O processo
está aguardando julgamento do recurso voluntário pelo CARF. A outra causa está relacionada ao
entendimento vinculado a suspensão do IPI na importação de insumos com base na Instrução Normativa
SRFB 948/2009 e as formalidades relacionadas ao respectivo benefício fiscal.
Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
Para os valores das contingências consideradas como perdas possíveis pelos assessores jurídicos da
Companhia, não foram constituídas provisões contábeis, pois estas não se constituem em perdas prováveis da
Companhia. Estas contingências estão distribuídas nas áreas tributária, cível e trabalhista, totalizando o
montante consolidado de R$53.386 em 30 de setembro de 2020 (R$36.956 em 31 de dezembro de 2019).
Deste total, as ações de natureza tributária totalizam R$45.482 em 30 de setembro de 2020 (R$27.495 em 31
de dezembro de 2019) sendo os principais temas: (i) crédito tributário parcial mantido pelo CARF que
questionava a tributação do IRPJ e CSLL sobre crédito presumido de ICMS; (ii) auto de infração referente
crédito tributário decorrente de glosa de crédito presumido de ICMS concedido pelo Estado de origem; (iii)
auto de infração questionando a classificação fiscal da importação de displays de LCD; (iv) auto de infração
questionando a tributação do PIS e COFINS sobre crédito presumido de ICMS. As ações de natureza cível
totalizam R$3.803 em 30 de setembro de 2020 (R$5.351 em 31 de dezembro de 2019) e as ações de natureza
trabalhista totalizam R$4.101 em 30 de setembro de 2020 (R$4.111 em 31 de dezembro de 2019) não há
processos individualmente relevantes para ambas as áreas.
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Ativos contingentes, não registrados no balanço
Dentre os principais ativos contingentes, a Companhia pleiteava judicialmente o direito de excluir o ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS de anos anteriores à decisão do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em
2017. Os referidos processos tiveram decisão judicial transitada em julgado em outubro de 2020, como
mencionado na nota explicativa 29. O reconhecimento do ativo relativo a tais créditos, será realizado no
quarto trimestre de 2020, data da publicação do trânsito em julgado. Atualmente a Companhia encontra-se
em fase de levantamento e cálculo do valor dos créditos. Com base nos levantamentos e cálculos realizados
até o momento de forma análoga às decisões judiciais proferidas até o momento, a Companhia estima o valor
dos créditos em aproximadamente R$136.430, sendo que R$73.579 se refere ao valor histórico e R$62.851
refere-se à correção. Adicionalmente ao tema da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
a Companhia discute o aumento da taxa do Siscomex devido por adição à Declaração de Importação em valor
superior ao estabelecido pela Lei 9.716/98.
Movimentação da provisão
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Saldo ao início do período/exercício
Complemento de provisão
Reversão/baixas de provisão
Saldo ao final do período/exercício

b.

6.977
5.908
(3.043)
9.842

4.452
9.316
(6.791)
6.977

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
6.877
5.908
(3.043)
9.742

4.452
9.216
(6.791)
6.877

Composição dos depósitos judiciais:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019

Trabalhista
Fiscal

810
10.940
11.750

592
10.917
11.509

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
810
10.940
11.750

592
10.917
11.509

Os depósitos trabalhistas referem-se a diversas ações movidas por ex-funcionários onde a Companhia teve
que realizar depósitos recursais enquanto discute o mérito dos valores pleiteados.
O principal depósito relativo à área fiscal refere-se a tese tributária em discussão de “IPI Sobre Produtos
Acabados”. A Companhia ingressou com ação judicial pela cobrança do IPI sobre revenda de produtos
importados acabados. Os advogados da Companhia sustentam a tese da não incidência do IPI nas operações
de comercialização realizadas pela impetrante de produtos importados sobre os quais já houve a cobrança do
mesmo tributo no desembaraço aduaneiro e que não se submeteram a qualquer ato de industrialização. A
Companhia obteve êxito em primeiro e segundo grau (Justiça Federal em Florianópolis e TRF4 em Porto
Alegre), contudo a União conseguiu reverter a decisão via recurso especial no STJ. A Companhia apresentou
Embargos Divergência considerando existir jurisprudência favorável ao contribuinte. O Supremo Tribunal
Federal em julgamento da repercussão geral decidiu que a cobrança do IPI na revenda de produtos importados
é constitucional. A Companhia já havia requerido a conversão dos depósitos judiciais em pagamento à União,
contudo como o processo estava sobrestado ainda não foi analisado. O valor depositado judicialmente
totalizou R$9.044, sendo o valor passivo registrado em impostos a recolher.
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16. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 o capital social da Companhia é de R$350.000.
Segue abaixo a composição acionária:
Acionistas
Jorge Luiz Savi de Freitas
Jane Savi de Freitas
Janete Savi de Freitas
Jadna Savi de Freitas
Dahua Europe B. V
Total das ações

b)

Ordinárias
Quantidade
6.336.250
6.336.250
6.336.250
6.336.250
2.816.111
28.161.111

%
22,50%
22,50%
22,50%
22,50%
10,00%
100,00%

Total
Quantidade
6.336.250
6.336.250
6.336.250
6.336.250
2.816.111
28.161.111

%
22,50%
22,50%
22,50%
22,50%
10,00%
100,00%

Reservas de lucros
(i)

Reserva legal
Foi constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado no exercício, nos termos do art. 193 da Lei
nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

(ii) Retenção de lucros
Constituída para realização de investimentos, expansão e reforço do capital de giro ou para futura
distribuição para os acionistas.
(iii) Incentivos fiscais
Referem-se aos montantes recebidos de incentivos fiscais concedidos à Companhia pelos estados
de Santa Catarina, Minas Gerais e Amazonas.
c) Ajuste de avaliação patrimonial
Em 2010 a Companhia optou pela adoção do custo atribuído para os principais bens do ativo imobilizado.
d) Ajustes acumulados de conversão
Compreendem diferenças de moeda estrangeira decorrentes da conversão das informações financeiras
interinas das subsidiárias no exterior.
e) Remuneração aos acionistas
Em 21 de setembro de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o pagamento de R$11.249 de
dividendos intermediários tendo como base os resultados do período de seis meses findo em 30 de junho
de 2020.
No período de nove meses foram propostos dividendos complementares aos lucros do exercício de 2019
no valor de R$11.338.
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17. Resultado por ação
O objetivo do cálculo do resultado por ação é de permitir comparações de desempenho entre diferentes
companhias no mesmo período, bem como para a mesma companhia em períodos diferentes.
Período findo em
30/09/2020
30/09/2019
Numerador:
Lucro líquido do período

121.210

118.142

Denominador (em milhares de ações):
Média ponderada do número de ações ordinárias

28.161.111

28.161.111

Denominador (em milhares de ações):
Denominador para resultado básico e diluído por ação

28.161.111

28.161.111

4,30416

4,19522

Lucro básico e diluído por ação (em Reais - R$)
Lucro básico e diluído por ação ordinária

Não há, na data em 30 de setembro de 2020, instrumentos de patrimônio com efeito dilutivo do capital.

18. Incentivos fiscais
a)

Imposto sobre produtos industrializados - IPI
Equipamentos de telefonia e segurança
A Companhia usufrui de benefícios fiscais concedidos pela Lei Federal de Informática nº 8.248/91, a
qual dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação. O direito à
fruição do benefício está condicionado ao cumprimento, pela Companhia, dos requisitos e condições
estabelecidos pela legislação vigente, entre estes, a aplicação anual de parte do seu faturamento bruto no
mercado interno decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, deduzidos os tributos
correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na
forma da Lei, em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas no País.
Os benefícios de redução do IPI são distribuídos da seguinte forma:
Redução de 80% na alíquota de IPI, até 31/03/2020;
Redução de 75% na alíquota de IPI, até 31/03/2020;
Redução de 70% na alíquota de IPI, até 31/03/2020.
Microcomputadores portáteis e bens desenvolvidos
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A partir do 2º semestre de 2011, a Companhia passou a utilizar a redução de 100% para os bens
desenvolvidos no país, conforme previsão legal constante na Lei nº 12.431/11. Para fazer jus aos
benefícios previstos na Lei nº 8.248/91, as empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços
de informática e automação deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento
em tecnologia da informação a serem realizadas no país, no mínimo 4% do seu faturamento bruto no
mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, incentivados na forma
desta Lei, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das
aquisições de produtos incentivados na forma da Lei.
A Lei nº 13.969, de 26 de dezembro de 2019, alterou o regime de incentivos implementado pela Lei nº
8.248, de 23 de outubro de 1991, usualmente conhecida como “Lei de Informática”. Esta nova legislação
para o setor de tecnologias da informação e comunicação (TICs), passou a ser denominada Lei de TICs.
As alterações definidas nesta nova legislação iniciaram a partir de 1º de abril de 2020, sendo que as
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) passaram a ser tributadas integralmente, ou
seja, as alíquotas do IPI para os produtos enquadrados na Lei Federal de Informática deixaram de ser
beneficiadas com reduções como permitido pela Lei anterior. Com base nessa nova legislação a partir de
1º de Abril de 2020 as empresas beneficiadas pela Lei de TICs poderão usufruir de um Crédito Financeiro
em substituição ao benefício de redução do IPI presente na legislação anterior. Este Crédito Financeiro
será convertido em créditos federais, obtidos através de um multiplicador sobre o investimento em
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) realizados pelas indústrias de bens de informática e que
terá vigência até 31 de dezembro de 2029.
O valor deste benefício refletido no resultado do período foi de R$57.797.
b)

Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
A Companhia utiliza os seguintes benefícios na apuração do Imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS:
(i) Estado de Santa Catarina
Regulamento do ICMS/SC - Decreto nº 2.870/2001, permite a redução na base de cálculo do ICMS
nas operações internas com equipamentos de automação, informática e telecomunicações, ficando
facultado aplicar diretamente o percentual de 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo integral.
Este mesmo regulamento permite a utilização de crédito presumido do ICMS nas operações com
produtos enquadrados na Lei Federal de Informática nº 8.248/91, a qual dispõe sobre a capacitação
e competitividade do setor de informática e automação. Este benefício possibilita uma carga
tributária de aproximadamente 3% para os produtos fabricados em Santa Catarina.
A Companhia utiliza ainda benefícios fiscais previstos em regulamento para produtos importados
do exterior.
O prazo de vigência dos benefícios é indeterminado.
O valor deste benefício refletido no resultado do período foi de R$58.972 (R$72.520 no exercício
de 2019).
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(ii) Estado de Minas Gerais
Por meio do regulamento do ICMS/MG - Decreto 43.080/02, é permitida a utilização de crédito
presumido do ICMS autorizado em Protocolo de Intenções com o Estado de Minas Gerais e previsto
em Regime Especial.
O prazo de vigência dos benefícios é indeterminado.
O valor deste benefício refletido no resultado do período foi de R$13.408 (R$18.612 no exercício
de 2019).
(iii) Estado do Amazonas
Por meio da Lei no 2.826/2003, é permitida a utilização de crédito presumido do ICMS autorizado
em Projeto aprovado com o Estado do Amazonas que relaciona os produtos beneficiados.
O prazo de vigência dos benefícios é indeterminado.
O valor deste benefício refletido no resultado do período foi de R$37.778 (R$51.588 no exercício
de 2019).
Todas as condições impostas para usufruir dos incentivos fiscais estão sendo atingidas pela
Companhia.
c) Imposto de renda e contribuição social
A Companhia usufruiu do benefício fiscal instituído pela Lei nº 11.196/05, que permite a dedução
diretamente na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social do valor correspondente
a 60% do total dos gastos com pesquisa e inovação tecnológica, observadas as regras estabelecidas na
referida Lei.

19. Imposto de renda e contribuição social
a)

Composição dos tributos diferidos (imposto de renda e contribuição social)
A Companhia possui créditos tributários decorrentes dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
contribuição social de exercícios anteriores, sem prazo de prescrição, e das adições e exclusões
temporárias.
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As bases de cálculo dos impostos diferidos estão demonstradas a seguir:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Diferenças temporárias
Provisão para riscos tributários, cíveis e
trabalhistas
Provisão para garantias
Provisão para estoques obsoletos
Provisão para perda esperada para risco de
crédito (*)
Ágio (**)
Mais valia
Provisão para lei de informática
Diferença de depreciação fiscal x contábil
(vida útil)
Custo atribuído e revisão da vida útil dos
bens do imobilizado
Efeitos de reconhecimento de receita - CPC
47 (IFRS 15)
Provisão para participação nos lucros
Provisão para verbas comerciais
Outros
AVP - clientes e fornecedores
Total diferenças temporárias
Alíquota combinada do imposto de renda e
contribuição social diferido
Imposto de renda e contribuição social
diferido sobre diferenças temporárias

9.842
13.623
4.758

6.877
12.719
3.784

9.742
13.623
4.458

6.877
12.719
3.784

12.272
(33.366)
(19.994)
3.869

8.110
(33.366)
(21.956)
1.623

12.272
(33.366)
(19.994)
3.869

8.110
(33.366)
(21.956)
1.623

(6.219)

(3.865)

(6.219)

(3.865)

(38.911)

(39.222)

(38.911)

(39.222)

40.581
18.029
13.906
5.217
7.944
31.551
34%

21.615
9.849
10.824
10.354
(12.654)
34%

40.581
18.029
13.906
5.687
7.944
31.621
34%

21.615
9.849
10.824
10.354
(12.654)
34%

10.727

(4.302)

10.751

(4.302)

Prejuízo fiscal
Alíquota do IR diferido
Imposto de renda diferido sobre prejuízo
fiscal

50.079
25%
12.520

26.408
25%
6.602

49.295
25%
12.324

26.408
25%
6.602

Base negativa
Alíquota da contribuição social diferida
Contribuição social diferido sobre base
negativa

80.521
9%
7.247

53.168
9%
4.785

79.735
9%
7.176

53.168
9%
4.785

20.408
10.086
30.494

3.439
3.646
7.085

20.229
10.022
30.251

3.439
3.646
7.085

Prejuízo fiscal e base negativa

Tributos diferidos
Imposto de renda diferido
Contribuição social diferida
Imposto de renda e contribuição social
pela alíquota nominal

(*) Parte do valor da provisão para perdas com clientes é formada por títulos que já preenchem os requisitos para dedutibilidade e foram
considerados como dedutíveis.
(**) O ágio pago quando da aquisição de empresas foi amortizado fiscalmente a partir do momento em que as Empresas adquiridas foram
incorporadas. O imposto de renda e a contribuição diferidos foram constituídos na medida que a amortização fiscal ocorreu. Sendo que na
presente data o ágio fiscal encontra-se integralmente amortizado.

Os tributos diferidos estão apresentados líquidos entre ativos e passivos, conforme CPC 32 (IAS 12) –
Tributos sobre o lucro, quando os referidos tributos correspondem às mesmas entidades tributárias e há
o direito executável e a intenção da Administração da Companhia de liquidá-los pelo valor líquido.
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As estimativas de realização dos créditos tributários da Companhia e suas controladas, decorrentes de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, estão respaldadas em projeções de rentabilidade
da Companhia e de suas controladas, aprovadas pela Administração, a saber:

2020
2022
2023
2024 – 2026

Consolidado
30/09/2020
14.444
86
181
5.056
19.767

Controladora
30/09/2020
14.444
5.056
19.500

As premissas utilizadas nas projeções de resultados operacionais e financeiros e o potencial de
crescimento da Companhia e suas controladas foram baseados nas expectativas da Administração em
relação ao futuro da Companhia e suas controladas.
b) Conciliação das despesas do imposto de renda e contribuição social
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a seguinte
reconciliação em seus valores à alíquota nominal:
Consolidado
30/09/2020
30/09/2019
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Equivalência patrimonial
Incentivos fiscais
Gastos com pesquisa e inovação
tecnológica Lei nº 11.196/05
Outros

Controladora
30/09/2020
30/09/2019

99.065
-

118.977
-

98.045
3.281

118.585
813

(167.956)
(8.625)

(105.676)
(7.329)

(166.126)
(8.625)

(105.514)
(7.329)

12.380
(65.136)

(3.520)
2.452

5.292
(68.133)

(5.252)
1.303

34%

34%

34%

34%

22.145

(835)

23.165

(443)

(1.264)

(3.120)

(1)

(2.728)

23.409

2.285

23.166

2.285

22.145

(835)

23.165

(443)

Alíquota combinada do imposto de renda e
da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
pela alíquota nominal
Alíquota nominal
Corrente
Diferido
Imposto de renda e contribuição social
pela alíquota nominal
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20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros
a)

Gerenciamento de riscos
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A Administração desses instrumentos é
efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez,
rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita
por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir (câmbio,
taxa de juros etc.). A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições
contratadas versus condições vigentes no mercado.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia mantém um contrato de empréstimo de USD18.000.000 com
o Citibank, indexado pela Libor e acrescido de uma taxa de 2,16% a.a., com vencimento em abril de
2023, para o qual contratou um derivativo (contrato de Swap), com valor nocional de mesmo montante,
tendo o CDI como indexador e vencimento para a mesma data do contrato. A contraparte do derivativo
é também o Citibank. Adicionalmente, a Companhia contratou Contratos a Termo de Moedas totalizando
USD26.706.000 com o objetivo de proteger o seu fluxo de caixa futuro contra oscilações de câmbio. A
Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, e, exceto pelo contrato descrito anteriormente,
não tem nenhum outro contrato derivativo.
Os Contratos a Termo de Moedas têm prazo médio de 90 dias entre a data de contratação e seu
vencimento, tendo as seguintes contrapartes:
USD – mil
Santander
Bradesco
CCB

213
12.802
3.887
26.706

Os valores dos instrumentos financeiros ativos e passivos constantes na data do balanço foram
determinados de acordo com os critérios e as práticas contábeis divulgadas em notas explicativas
específicas.
A Companhia e suas controladas podem estar expostas, em virtude de suas atividades, aos seguintes
riscos financeiros:
- Riscos de crédito;
- Riscos de liquidez;
- Riscos de mercado;
- Risco de taxa de juros;
- Risco de taxa de câmbio;
- Riscos operacionais.
(i) Risco de crédito
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de seus
clientes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros.
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Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise das situações financeira e
patrimonial de seus clientes, assim administra o risco de crédito por meio de um programa de
qualificação e concessão de crédito. A Companhia possui, ainda, a provisão para crédito de
liquidação duvidosa, no consolidado no montante de R$13.363 em 30 de setembro de 2020
(R$12.449 em 31 de dezembro de 2019) e na controladora R$13.092 em 30 de setembro de 2020
(R$12.334 em 31 de dezembro de 2019), para fazer face ao risco de crédito.
Para as aplicações financeiras e depósitos em instituições financeiras a Administração da
Companhia, através de sua tesouraria, monitora informações de mercado sobre suas contrapartes a
fim de identificar potenciais riscos de crédito.
Os valores contábeis dos principais ativos financeiros que representam a exposição máxima ao
risco de crédito na data das informações financeiras interinas estão demonstrados a seguir:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Conta corrente bancária
Aplicações financeiras
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes

22.267
596.696
4.640
480.996
1.104.599

14.012
387.588
5.704
385.134
792.438

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
18.825
591.683
4.640
477.746
1.092.894

10.693
387.588
5.704
382.310
786.295

(ii) Risco de liquidez
Decorre da possibilidade de redução dos recursos destinados para pagamentos de dívidas.
A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para
assegurar que se tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Adicionalmente,
a Companhia mantém saldos em aplicações financeiras passíveis de resgate a qualquer momento
para cobrir eventuais descasamentos entre a data de maturidade de suas obrigações contratuais e sua
geração de caixa.
A Companhia investe o excesso de caixa em ativos financeiros com incidência de juros (nota
explicativa 5) escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para
fornecer margem de segurança conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.
Na data do balanço os equivalentes de caixa mantido pela Companhia possuem liquidez imediata e
são considerados suficientes para administrar o risco de liquidez.
A seguir demonstramos o cronograma de amortização dos passivos financeiros não derivativos no
consolidado conforme as condições contratuais. O fluxo apresentado não foi descontado e inclui os
juros e atualização pelos indexadores contratuais com base nas respectivas taxas projetadas na data
do balanço, publicadas pelo Boletim Focus do Banco Central do Brasil:
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Até um ano
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de empresa
Financiamentos e empréstimos

561.243
2.018
187.722
750.983

Até um ano
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de empresa
Financiamentos e empréstimos

(iii)

30/09/2020
De um a três
Mais de 3
anos
anos
3.424
257.415
260.839

Total

2.911
118.854
121.765

31/12/2019
De um a três
Mais de 3
anos
anos

466.359
8.084
55.589
530.032

4.522
146.077
150.599

3.073
124.459
127.532

561.243
8.353
563.991
1.133.587

Total
466.359
15.679
326.125
808.163

Risco de mercado
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos insumos utilizados no processo
de produção, principalmente do segmento eletroeletrônico. Essas oscilações de preços podem
provocar alterações substanciais nos custos da Companhia. Para mitigar esses riscos, a Companhia
gerencia os estoques pela formação de estoques reguladores desta matéria-prima.

(iv) Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo
de risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos, e em determinadas circunstâncias,
são efetuadas operações de proteção para reduzir o custo financeiro das operações. Em 31 de
dezembro de 2019 não há operações desta natureza. Em 30 de setembro operações de Contratos a
Termo de Moedas e SWAP foram contratadas para mitigar riscos ao fluxo de caixa em função das
variações de cambio.
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Instrumentos com taxa de juros
variável
Títulos e valores mobiliários
Financiamentos e empréstimos
Contratos a Termo
Operações de SWAP
Instrumentos com taxa de juros fixo
Financiamentos e empréstimos

4.640
478.041
8.901
9.330

5.704
262.692
-

4.640
474.247
8.901
9.330

5.704
262.692
-

3.794

4.017

-

1.481

O montante em USD de operações de Contratos a Termo de Moedas totalizam USD26.706.000
(valor justo de R$8.901) e o SWAP totaliza USD18.000.000 (valor justo de R$9.330) em 30 de
setembro de 2020.
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(v) Risco de taxa de câmbio
Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras, principalmente
o dólar norte-americano, utilizadas pela Companhia para a aquisição de insumos, a venda de
produtos e a contratação de instrumentos financeiros, além de outros valores a pagar e a receber em
moedas estrangeiras. A Companhia avalia constantemente a contratação de operações de proteção
para mitigar esses riscos.
Em 30 de setembro de 2020 a exposição contábil no consolidado estava assim representada
(apresentado em reais):

Dolar US$
Ativo
Contas a receber
de clientes
Operações a
Termo
Operações de
SWAP

30/09/2020
Moeda estrangeira
Libra - Yen Euro - €
£
¥

Ren ¥

Total

4.708

6

-

-

-

4.714

8.901

-

-

-

-

8.901

9.330

-

-

-

-

9.330

(542.202)
(102.599)

(3.794)

(3)
-

-

(5)
-

(542.210)
(106.393)

31/12/2019
Moeda estrangeira
Euro Libra - Yen -€
£
¥

Dolar US$
2.634
-

452
-

-

-

-

-

Ren
-¥

Total

-

-

3.086

-

-

-

-

-

-

-

-

(438.557)

-

-

-

-

-

(435.471)

Passivo
Fornecedores
Empréstimos e
Financiamento
Exposição
líquida

(621.862)

(3.788)

(3)

-

(5)

(625.658)

(438.525)

(30)

-

-

(435.891)

422

(2)
-

(2)

A Administração avalia que as exposições ao risco cambial são aceitáveis para suas operações.
Com a finalidade de verificar a sensibilidade da variação cambial do contas a receber e fornecedores
em moeda estrangeira, ao qual a Companhia e as controladas estavam expostas na data base de 30
de junho de 2020, foram definidos 05 cenários diferentes com variações de 25% e 50%, de redução
ou e de aumento em relação a taxa base, sendo a taxa utilizada esperada para os próximo 12 meses.
Para cada cenário foi calculada a respectiva despesa e receita de variação cambial. A data base
utilizada da carteira foi 30 de setembro de 2019. A cotação do dólar utilizado na projeção foi de
R$5,26.
Cenário I
-50%

(Despesa)/Receita
Cenário II
Cenário
Cenário III
-25%
Provável
+25%

Cenário IV
+50%

Clientes – Dolar
Fornecedores – Dolar

(159)
18.270

(239)
27.406

(318)
36.541

(398)
45.676

(477)
54.811

Impacto no resultado

18.111

27.167

36.223

45.278

54.334
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(vi) Risco operacional
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas
associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos,
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e
regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais
surgem de todas as operações da Companhia.
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos
financeiros e danos à reputação da Companhia.
A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tratar
riscos operacionais é atribuída à alta administração.
b)

Instrumentos financeiros - valor justo
Os instrumentos financeiros ativos e passivos ajustados às taxas correntes de mercado estão
demonstrados a seguir:
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Valor contábil
Valor justo
Valor contábil
Valor justo
Ativo
Numerário disponível
Conta corrente bancária

Aplicações financeiras
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Instrumentos financeiros derivativos

Passivo
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos - incluem encargos
Outras contas a pagar – aquisição de controlada

Classificação

39
22.267

39
22.267

28
14.012

28 Custo amortizado
14.012 Custo amortizado

596.696
4.640
461.677
18.231

596.696
4.640
461.677
18.231

387.588
5.704
365.955
-

387.588
5.704
365.955
-

561.243
478.041
7.336

561.243
483.000
7.336

466.359
266.709
15.109

466.359 Custo amortizado
272.000 Custo amortizado
15.109 Custo amortizado

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Valor justo por meio do
resultado

O método de mensuração utilizado para cômputo do valor justo dos instrumentos financeiros foi o fluxo
de caixa descontado, considerando expectativas de liquidação desses ativos e passivos e taxas de
mercado vigentes e respeitando as particularidades de cada instrumento na data do balanço. Os
derivativos por cotação com instrumentos similares em mercado.
Mensuração do valor justo reconhecido nas informações financeiras intermediárias
A tabela a seguir apresenta uma análise dos instrumentos financeiros reconhecidos pelo valor justo, após
o seu reconhecimento inicial. Estes instrumentos financeiros estão agrupados em níveis de 1 a 3, com
base no grau em que o seu valor justo é cotado:
Nível 1: a mensuração do valor justo é derivada de preços cotados (não corrigido) nos mercados ativos,
com base em ativos e passivos idênticos;
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Nível 2: a mensuração do valor justo é derivada de outros insumos cotados incluídos no Nível 1, que são
cotados através de um ativo ou passivo, quer diretamente (ou seja, como os preços) ou indiretamente (ou
seja, derivada de preços); e
Nível 3: a mensuração do justo valor é derivada de técnicas de avaliação que incluem um ativo ou passivo
que não possuem mercado ativo.
A Administração, na data dos balanços adotou o nível 2 para avaliar os valores justos aplicáveis aos
instrumentos financeiros da Companhia.
Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo do valor justo
Os valores justos estimados dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia e suas
controladas foram apurados conforme descrito abaixo. A Companhia e suas controladas mantém um
contrato derivativo (Swap) como mencionado na nota explicativa 20.a. Exceto por esse instrumento, não
há outros instrumentos financeiros derivativos em 30 de setembro de 2020.
Disponibilidades e aplicações financeiras
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos
contábeis, e consideramos que estão avaliadas a valor justo baseado no valor provável de realização.
Contas a receber e fornecedores
Decorrem diretamente das operações da Companhia e controladas, sendo mensurados pelo custo
amortizado e estão registrados pelo seu valor original, deduzido de provisão para perdas e ajuste a valor
presente quando aplicável.
Financiamentos e empréstimos - incluem encargos
Os valores justos destes financiamentos são equivalentes aos seus valores contábeis, por se tratar de
instrumentos financeiros com taxas que se equivalem às taxas de mercado e por possuírem características
exclusivas, oriundas de fontes de financiamento específicas para financiamento.
Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em "informações relevantes de
mercado". As mudanças nas premissas podem afetar significativamente as estimativas apresentadas.
c)

Informações qualitativas e quantitativas sobre instrumentos financeiros
Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras ao qual a
Companhia e as controladas estavam expostas na data base de 30 de setembro de 2020, foram definidos
05 cenários diferentes. Com base no relatório FOCUS de setembro de 2020 foi extraído a projeção do
indexador SELIC / CDI para o período de 12 meses a partir de 30 de setembro de 2020 e este definido
como o cenário provável; a partir deste calculadas variações de 25% e 50%.
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Para cada cenário foi calculada a receita financeira bruta não levando em consideração incidência de
tributos sobre os rendimentos das aplicações. A data base utilizada da carteira foi 30 de setembro de
2020 projetando para um ano e verificando a sensibilidade do CDI com cada cenário.
30/09/2020
Cenário I
+50%
Aplicações financeiras

13.903

Cenário II
+25%

Cenário III
-25%

Cenário provável

11.586

9.269

6.951

Cenário IV
-50%
4.634

Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas dívidas ao qual a Companhia e suas
controladas estavam expostas na data base de 30 de setembro de 2020, foram definidos 05 cenários
diferentes. Com base no relatório FOCUS de setembro de 2020, foi extraída a projeção dos indexadores
CDI / IGP-DI / IGP-M / DOLAR e com base na curva futura da BM&F de 30 de setembro de 2020 foi
extraída a projeção da LIBOR, período de 12 meses a partir de 30 de setembro de 2020, assim definindoos como o cenário provável; a partir deste foram calculadas variações de 25% e 50%.
Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração incidência de
tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para o período de 12 meses a partir de
30 de setembro de 2020. A data base utilizada da carteira foi 30 de setembro de 2020 projetando os
índices para um ano e verificando a sensibilidade dos mesmos em cada cenário.
Cenário I
+50%
Financiamentos e empréstimos

Cenário II
+25%

31.784

26.486

30/09/2020
Cenário
provável
21.189

Cenário III
-25%
15.892

Cenário IV
-50%
10.595

Para derivativos se estimou a cotação esperada para 12 meses a partir de 30 de setembro de 2020, tendo
como base o montante atual de valor nocional contratado
Cenário I
+50%
Swap e Contratos a Termo de Moedas

d)

Cenário II
+25%

615

923

30/09/2020
Cenário
provável
1.230

Cenário III
-25%
1.538

Cenário IV
-50%
1.846

Gestão de capital
O capital social inclui ações ordinárias e as demais reservas atribuíveis aos acionistas controladores. O
objetivo principal da gestão de capital da Companhia é maximizar o valor do acionista.
A Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições
econômicas e requerimentos de covenants financeiros. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a
Companhia pode ajustar o pagamento de dividendos aos acionistas, devolver o capital a eles ou emitir
novas ações. A Companhia monitora o capital por meio da correlação da dívida líquida (ou caixa líquido)
em relação ao patrimônio líquido. A política da Companhia é a de manter uma posição de caixa líquido
ou, em caso de dívida líquida, que a correlação seja entre 20% e 40%. A Companhia inclui na dívida
líquida os financiamentos e empréstimos sujeitos a juros, menos caixa e equivalentes de caixa.
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Financiamentos e empréstimos sujeitos a juros
(-) Caixa e equivalentes de caixa
Dívida líquida consolidada
Patrimônio líquido
Correlação

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
478.041
266.709
(619.002)
(401.628)
(140.961)
(134.919)
829.235
724.859
(17%)
(19%)

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
474.247
264.173
(610.545)
(398.308)
(136.298)
(134.135)
829.235
724.859
(16%)
(19%)

Para atingir este objetivo geral, a gestão de capital da Companhia, entre outras coisas, visa assegurar que
cumpre com os compromissos financeiros associados aos financiamentos e empréstimos que definem os
requisitos de estrutura de capital. As violações no cumprimento dos covenants financeiros permitiriam
que o banco requeresse imediatamente a liquidação dos empréstimos e financiamentos. Não houve
violações dos covenants financeiros de quaisquer financiamento e empréstimos sujeitos a juros no
período. Não foram efetuadas alterações nos objetivos, políticas ou processos de gestão de capital nos
períodos apresentados nestas informações financeiras interinas.

21. Receita operacional
Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas bruta para fins fiscais e as receitas apresentadas na
demonstração de resultado do período:
Consolidado
30/09/2020
30/09/2019

Controladora
30/09/2020
30/09/2019

Venda de produtos
Ajuste a valor presente – AVP
Verbas comerciais
Devoluções
Deduções de vendas:
IPI
ICMS
PIS
COFINS
ISS

1.821.171
(17.337)
(49.299)
(57.470)

1.552.764
(24.650)
(52.864)
(51.782)

1.799.719
(17.337)
(49.299)
(57.144)

1.547.225
(24.650)
(52.864)
(51.659)

(53.134)
(62.197)
(20.934)
(97.243)
(405)

(55.876)
(46.502)
(18.422)
(84.889)
(269)

(54.486)
(61.173)
(20.680)
(96.070)
(170)

(56.001)
(46.424)
(18.369)
(84.642)
(198)

Receita operacional líquida

1.463.152

1.217.510

1.443.360

1.212.418

O valor do IPI está contabilizado pelo valor líquido das compensações do Crédito Financeiro da Lei de
Informática, registrados de acordo com a Lei nº13.969/2019, maiores informações na nota explicativa nº 9
acima.
O Decreto n.º 10.356/2020, define que os referidos Créditos Financeiros deverão compor o Lucro Bruto da
Pessoa Jurídica beneficiária. O pronunciamento contábil CPC 07 (R1) (IAS 20) – Subvenção e Assistência
Governamentais, define que a subvenção deve ser confrontada com a despesa que pretende compensar. A
subvenção pode ser apresentada na demonstração do resultado, alternativamente, como dedução da despesa
relacionada. As despesas relacionadas são os tributos compensados, ou seja, o Crédito Financeiro deve ser
registrado na demonstração do resultado no grupo de contas de acordo com a sua natureza.
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22. Custos e despesas
A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado por função. Conforme requerido pelo CPC
26 (R1) (IAS 1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, apresenta, a seguir, o detalhamento da
demonstração por natureza:
30/09/2020
Despesas por função
Custos dos produtos vendidos e dos
serviços prestados
Com vendas
Administrativas e gerais
Outras despesas operacionais, líquidas

Despesa por natureza
Custo dos insumos e materiais
Energia, serviços de terceiros e outros
Despesa com salários e benefícios a
empregados
Depreciações e amortizações
Outras receitas

Consolidado
30/09/2019

Controladora
30/09/2020
30/09/2019

928.086

795.495

924.521

798.791

173.857
79.098
47.776
1.228.817

175.587
72.948
45.487
1.089.517

168.551
67.617
46.595
1.207.284

174.666
64.076
46.693
1.084.226

765.252
273.315

656.735
270.013

768.346
254.374

660.529
261.429

180.952
16.469
(7.171)
1.228.817

178.954
12.582
(28.767)
1.089.517

179.373
13.853
(8.662)
1.207.284

178.702
12.567
(29.001)
1.084.226

23. Resultado financeiro
Consolidado
30/09/2020
30/09/2019

Controladora
30/09/2020
30/09/2019

Receitas aplicações financeiras
Juros
Ajuste a valor presente
Outros

10.584
1.876
18.112
(286)

17.239
1.051
23.881
(718)

10.559
1.816
18.112
(288)

17.231
1.040
23.881
(718)

Receitas financeiras

30.286

41.453

30.199

41.434

Juros sobre empréstimos e financiamentos
Despesas bancárias
Despesas com antecipação de recebíveis
IOF sobre operações financeiras
Ajuste a valor presente
Outros

(15.472)
(3.112)
(735)
(14.638)
(299)

(6.955)
(1.960)
(1.587)
(350)
(13.926)
(106)

(15.415)
(2.781)
(696)
(14.638)
(283)

(6.955)
(1.722)
(1.587)
(348)
(13.926)
(105)

Despesas financeiras

(34.256)

(24.884)

(33.813)

(24.643)

Resultado financeiro

(3.970)

16.569

(3.614)

16.791

24. Variação cambial
Consolidado
30/09/2020
30/09/2019
Ganho na variação cambial
Perda na variação cambial

Controladora
30/09/2020
30/09/2019

153.030
(284.330)

39.523
(65.108)

153.019
(284.155)

39.523
(65.108)

(131.300)

(25.585)

(131.136)

(25.585)
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25. Cobertura de seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os riscos,
buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas contratadas são
consideradas suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
A Companhia possui a seguinte principal apólice de seguro contratada com terceiro vigente para janeiro 2020
a janeiro 2021:
Riscos cobertos
Incêndio / desentulho / tumulto / explosão / implosão
Alagamento / Inundação
Danos Elétricos
Lucros Cessantes (P.I.4 meses)
Quebra de Máquinas
Roubo e/ou Furto Qualificado do Conteúdo
Vendaval, Furacão, Ciclone, Queda Aeronave, Impacto
Incêndio / desentulho / tumulto / explosão / implosão

Importância
segurada
R$130.000
R$2.000
R$1.000
R$107.000
R$2.000
R$2.000
R$30.000
R$5.000

Franquia
15% prejuízos indenizáveis com mínimo de R$270.000,00
10% prejuízos indenizáveis com mínimo de R$250.000,00
10% prejuízos indenizáveis com mínimo de R$5.000,00
5 dias
10% prejuízos indenizáveis com mínimo de R$25.000,00
10% prejuízos indenizáveis com mínimo de R$50.000,00
10% prejuízos indenizáveis com mínimo de R$250.000,00
Os prejuízos indenizáveis deverão ser somados aos prejuízos
da cobertura de origem para a dedução da respectiva franquia

26. Informação por segmento
As informações por segmento a seguir são utilizadas pela administração da Intelbras para avaliar o
desempenho dos segmentos operacionais e tomar decisões com relação à alocação de recursos, sendo a lucro
bruto a medida utilizada no desempenho de seus segmentos operacionais.
SEGURANÇA
Segmento formado por linhas de negócio relacionadas à segurança eletrônica, tais como equipamentos para
videovigilância analógica (CFTV), videovigilância IP (CFTV IP), alarmes e sensores contra intrusão, alarmes
e sensores contra incêndio e controle de acessos (controladores e dispositivos para uso condominial,
residencial e empresarial).
COMUNICAÇÃO
Segmento formado por linhas de negócio relacionadas à comunicação de voz, imagem e dados, bem como
para infraestrutura de redes. São comercializados equipamentos para a infraestrutura de redes empresariais,
residenciais e de fibra ótica, sistemas de comunicação residenciais, empresariais e seus acessórios.
ENERGIA
Segmento formado por linhas de negócio associadas ao fornecimento de energia para equipamentos
eletroeletrônicos e consumidores em geral, além de dispositivos para proteção e economia de energia em
residências, empresas e condomínios. São comercializadas as linhas de fontes, baterias, nobreaks, sensores
de iluminação, além de geradores de energia solar on-grid e off-grid.
As operações da Companhia são realizadas no Brasil e no exterior, e não existem clientes que representem
mais de 10% da receita de cada segmento.
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Consolidado
30/09/2020
Energia
Segurança

Comunicação
Receita operacional líquida
Lucro bruto

543.673
179.696

777.029
315.844

Consolidado
30/09/2019
Energia
Segurança

Comunicação
Receita operacional líquida
Lucro bruto

142.450
39.526

420.932
133.588

725.325
269.049

71.253
19.378

Total
1.463.152
535.066

Total
1.217.510
422.015

Apresentamos abaixo as informações dos ativos que regularmente são geradas e analisadas pelos gestores dos
respectivos segmentos, que compreendem os seguintes ativos: contas a receber, imobilizado e intangível. Os
passivos são compostos por fornecedores. Esses dados são regularmente analisados pela Administração para
avaliar os investimentos e alocação de recursos necessários para cada segmento. Outros segmentos são
referentes à ativos e passivos comuns à todas as áreas da Companhia, inclusive administrativas, não
correspondendo à segmentos divulgáveis. Eliminações representam adequações à contabilização referente às
normas contábeis relacionadas ao CPC 47 (IFRS 15) – Receita de contrato com cliente e CPC 12 – Ajuste a
valor presente.
30/09/2020
Comunicação

Segurança

Energia

Outros Segmentos

Eliminações

Total

Ativos

319.438

348.144

43.737

249.886

(166.858)

794.347

Passivos

238.329

276.342

41.028

10.504

(4.960)

561.243

31/12/2019
Comunicação

Segurança

Energia

Outros Segmentos

Eliminações

Total

Ativos

235.934

316.957

32.152

197.238

(98.262)

684.019

Passivos

141.602

285.644

32.717

20.329

(13.933)

466.359

27. Informações sobre transações e saldos com partes relacionadas
A Companhia tem como atividade preponderante a fabricação, o desenvolvimento e o comércio de
equipamentos de segurança eletrônica e serviços para vigilância e monitoramento eletrônico, equipamentos e
terminais de consumo para comunicação de voz e/ou dados, equipamentos, serviços e meios para
comunicação de voz e/ou dados de uso profissional, equipamentos de redes, meios e soluções para a
infraestrutura de comunicação de dados. O detalhamento das empresas controladas pela Companhia está
descrito na nota explicativa 2.5.
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Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Transações de balanço
Ativo
Empréstimos
Empréstimos Concedidos – Prediotech
Empréstimos Concedidos – Décio

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

-

-

2.267
7.940
10.207

1.314
700
2.014

(164.370)
(164.370)

(153.386)
(153.386)

(164.370)
(1.397)
(522)
(166.289)

(153.386)
(1.176)
(154.562)

30/09/2020

30/09/2019

30/09/2020

30/09/2019

-

-

3.588

407

-

-

5.752

4.568

Compras realizadas pela Companhia da Dahua

(223.661)

-

(223.661)

-

Total de transações com partes relacionadas
registradas no resultado

(223.661)

-

(214.321)

4.975

Passivo
Fornecedores
Fornecedores – Dahua
Fornecedores – Décio
Fornecedores – Ascent

Transações de resultado
Vendas realizadas pela controlada Décio para a
Companhia
Vendas realizadas pela controlada Ascent para a
Companhia

Transações entre partes relacionadas
Os saldos com partes relacionadas referem-se a transações com condições específicas pactuadas entre as
partes, sendo que os saldos em geral sofrem atualização com o indicador Selic. Por fim, a Companhia entende
que as transações entre partes relacionadas possuem características operacionais, assim, em sua Demonstração
de Fluxo de Caixa os efeitos são mantidos nas Atividades Operacionais.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia celebrou um acordo de cooperação ("Acordo de Cooperação")
com a Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., sociedade pertencente ao grupo econômico da Dahua Europe
B.V. Nos termos do Acordo de Cooperação, há um compromisso de adquirir exclusivamente da fornecedora
Dahua produtos de circuito fechado de televisão composto por câmeras de segurança eletrônica e gravadores
digitais de vídeo, sujeito à observância, pela fornecedora Dahua, de determinadas condições comerciais,
conforme estabelecidas no Acordo de Cooperação. A partir de novembro de 2019, a fornecedora Dahua
adquiriu ações representativas de 10% do capital social da Companhia.
Garantias
A Companhia presta garantia referente aos financiamentos e empréstimos descritos na nota explicativa 14 e
que são concedidos para as instituições financeiras, sendo carta fiança e bens do ativo imobilizado. Não são
prestadas garantias a terceiros.
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Remuneração do pessoal-chave da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os membros do Conselho de Administração e diretores estatutários
e não-estatutários, cujas atribuições envolvem o poder de decisão e o controle das atividades da Companhia.
A remuneração de curto prazo do pessoal-chave da Administração totalizou R$15.095 em 30 de setembro de
2020 (R$11.227 em 31 de dezembro de 2019). Neste valor estão englobados benefícios de curto prazo, que
correspondem a: (i) pró-labore ou honorário pago à diretoria e aos membros do Conselho de Administração;
(ii) bônus pago à diretoria e (iii) outros benefícios, como plano de saúde. A Companhia não concede a seus
administradores benefícios pós emprego e /ou benefícios de rescisão de contrato de trabalho, além dos
previstos pela legislação aplicável.
O pessoal-chave da Administração não possui benefícios de longo prazo, como plano de pensão, plano de
remuneração em ações, entre outros.

28. Itens que não afetam caixa
As transações ocorridas no período que não afetaram os fluxos de caixa de Companhia estão abaixo
apresentadas:
Consolidado
30/09/2020
30/09/2019
Variação cambial em controlada no exterior
Pagamento de imobilizado adquirido a prazo
Aquisição de imobilizado com financiamentos e
empréstimos – Finimp
Pagamentos de fornecedores com financiamentos e
empréstimos – Finimp
Aquisição de imobilizado a prazo
Dividendos propostos, mas não liquidados no período

Controladora
30/09/2020
30/09/2019

608
(6.067)

80
-

608
(6.066)

80
-

1.730

-

-

-

86.171

53.037

86.171

53.037

2.167

4.657
-

2.167

4.657
-

29. Eventos subsequentes
Trânsito em julgado de ação de exclusão do ICMS da Base de cálculo do PIS e da COFINS
Como mencionado na nota explicativa 9, a Companhia impetrou ação judicial pleiteando o direito de excluir
da base de cálculo da apuração do PIS e da COFINS o ICMS o ICMS incidente sobre suas vendas. Em 8 de
outubro de 2020 transitou em julgado, no Tribunal Regional da 4ª região, o processo movido pela Companhia
assegurando-lhe a exclusão do ICMS. A Companhia está estimando os valores de crédito fiscais
correspondentes em aproximadamente R$136.430, sendo que R$73.579 se refere ao valor histórico e
R$62.851 se refere a correção.
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

ALTAIR ANGELO SILVESTRI, brasileiro, casado, economista, portador da cedula de identidade
n° 5/R 512.033, expedida pela SSI/SC, inscrito no CPF/ME sob o n° 288.562.959 20, residente e
domiciliado na cidade de Sao Jose, Estado de Santa Catarina, com endere90 comercialnaRodovia
BR 101, Km 210, Area Industrial, CEP 88104-800, na qualidade de Diretor Presidente da
INTELBRAS S.A. INDUSTOIA DE TELECOMUNICACAO ELETR6 NICA BRASILHIRA , sociedade
anonima com sede na cidade de Sao Jose, Estado de Santa Catarina, inscritano CNPJ /ME sob
n° 82.901 . 000/0001-27 ( "Companhia”), para fins do item 1.1 do Formulario de Referenda da
Companhia, declara que:

-

(i)

reviu o Formulario de Referenda da Companhia;

todas as informaijoes contidas no Formulario de Referencia atendem ao disposto
na Instru9ao da Comissao de Valores Mobiliarios n° 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada, em especialaos artigos 14 a 19; e

( ii)

(iii)
o conjunto de informa9oes nele contidde um retrato verdadeiro, preciso e
completo da situa9ao economico-financeira da Gpmpanhia e dos riscos inerentes as suas
atividades e dos valores mobiliarios por ela eromdos .

ALTAIR ANGELO SILVESTRI

Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

RAFAEL BOEING , brasileiro, casado, contador, portador dacedula de identidade n° 666.556-0,
expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o n° 343.154.039-20, residente e domiciliado na
cidade de Florianopolis , Estado de Santa Catarina, com enderego comercialnaRodovia BR 101,
Km 210, Area Industrial, CEP 88104-800, na qualidade de Diretor de Relates com Investidores
da INTELBRAS S A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETR6 NICA BRASILEERA , sociedade
anonima com sede na cidade de Sao Jose, Estado de Santa Catarina, inscritano CNPJ /ME sob
n° 82.901. 000/0001-27 ( “Companhia”), para fins do item 1.1 do Formulario de Referencia da
Companhia, declaraque:

..

(i)

reviu o Formulario de Referencia da Companhia;

(ii)
todas as informagoes contidas no Formulario de Referencia atendem ao disposto
na Instrugao da Comissao de Valores Mobiliarios n° 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada, em especial aos artigos 14 a 19; e
( hi)
o conjunto de informagoes nele contido e um retrato verdadeiro, preciso e
completo da situagao economico-fmanceira da Companhia e dos riscos inerentes as suas
atividades e dos valores mobiliarios por ela emitidos.

^

RAFAH BOEING /
Diretor de Relagoes com Inyestidores
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61.366.936/0001-25
31/07/2017
Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços: (i) serviços relacionados à auditoria de nossas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017, de
acordo com as normas de auditoria aplicáveis; (ii) Serviços relacionados (a) à auditoria de nossas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017, de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria (reemissão das demonstrações financeiras de 2018 e 2017), e (b) certos
procedimentos previamente acordados em conexão com a nossa oferta pública inicial de ações; e (iii) serviços de auditoria do
RDA – Relatório Demonstrativo Anual (entrega de Relatório Conclusivo), de acordo com obrigação estabelecida pela Lei nº
13.674/2018 e regulamentada pela Portaria MCTI nº 5.150/18 e suas atualizações posteriores.
A remuneração dos auditores independentes relacionada aos serviços contratados foi distribuída da seguinte forma: (i) R$293
mil; (ii) R$1.685 mil; e (iii) R$245 mil.
Adotamos como prática que os serviços de auditoria independente sobre nossas demonstrações financeiras não podem ser
realizados pela mesma empresa de auditoria por prazo superior a cinco anos consecutivos.
Não aplicável

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

Alexandre Rubio

31/07/2017

258.958.198-00
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Rua Dr. Amadeu da Luz, 100, sala 801, Centro, Blumenau, SC, Brasil, CEP 89010-910, Telefone
(41) 35930737, e-mail: alexandre.rubio@br.ey.com

Endereço

Ernst & Young Auditores Independentes S/S

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

471-5

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM
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49.928.567/0001-11
02/08/2019
Os auditores independentes prestaram serviços relacionados (i) à auditoria de nossas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, (ii) à revisão de nossas informações trimestrais intermediárias correspondentes aos trimestres
findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, e (iii) aos procedimentos em conexão com a oferta pública inicial de ações de nossa Companhia.
A remuneração dos auditores independentes no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi igual ao montante
de R$221 mil, referente aos trabalhos realizados no referido exercício.
Não aplicável
Não aplicável

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

Otavio Ramos Pereira

02/08/2019

736.380.800-72

PÁGINA: 5 de 356

Rua Nunes Machado, 68, The Five East Batel, 18º andar, Centro, Curitiba, PR, Brasil, CEP 80250000, Telefone (41) 33121400, e-mail: opereira@deloitte.com

Endereço

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

385-9

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3 - Outras informações relevantes
A Companhia não tem nenhuma situação de desacordo com as regras de independência para os
auditores independentes conforme NBC PA 290 - Independência, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade n° 1.311/2010.
A Companhia possui procedimentos internos específicos de pré-aprovação dos serviços contratados
junto ao seus auditores externos, visando a evitar conflito de interesse ou perda de objetividade de
seus auditores independentes. Adicionalmente, conforme o art. 3º da Instrução da CVM n° 381/2003,
o auditor deverá declarar à administração das entidades auditadas as razões de que, em seu
entendimento, a prestação de outros serviços não afeta a independência e a objetividade
necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria externa.
Exceto pelo informado acima, não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas na
seção 2 deste Formulário de Referência.
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4,30
0,00

Resultado Básico e Diluído por
Ação Preferencial

29,446104

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico Diluído por
Ação Ordinária

28.161.111

121.210.000,00

Resultado Líquido

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

535.066.000,00

1.463.152.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Resultado Bruto

2.055.346.000,00

829.235.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

0,00

6,73

25,739716

28.161.111

189.393.000,00

593.146.000,00

1.697.956.000,00

1.601.525.000,00

724.859.000,00

Exercício social (31/12/2019)

6,23

5,66

22,215317

28.161.111

162.496.000,00

526.401.000,00

1.440.192.000,00

1.290.210.000,00

625.608.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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7,04

6,40

18,483362

28.161.111

183.792.000,00

524.870.000,00

1.498.236.000,00

1.188.836.000,00

520.512.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições Não Contábeis

3.2 - Medições não contábeis
A seguir as principais medições não contábeis utilizadas por nossa Companhia:
a.

valor das medições não contábeis

(a.1) EBITDA e Margem EBITDA
O EBITDA, sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (em
português: LAJIDA – lucro antes dos juros, impostos sobre a renda, incluindo contribuição social
sobre o lucro líquido, depreciação e amortização) é uma medição não contábil elaborada por nossa
Companhia em consonância com a Instrução CVM Nº 527, de 04 de outubro de 2012 ("Instrução
CVM 527"). Consiste no lucro ou prejuízo líquido do exercício ou período em questão ajustado pelo
resultado financeiro (incluindo a variação cambial), pelo imposto de renda e contribuição social sobre
o lucro líquido e pelas despesas de depreciação e amortização.
A Margem EBITDA consiste no resultado da divisão do EBITDA pela receita operacional líquida.
O EBITDA e a Margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas
no Brasil, nem pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International Financial
Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), e não
devem ser consideradas como alternativa para o lucro líquido, como indicador do desempenho
operacional, como substituto ao fluxo de caixa, como indicador de liquidez ou, ainda, como base para
distribuição de dividendos. Embora o EBITDA possua um significado padrão, nos termos do artigo
3º, inciso I, da Instrução CVM 527, nós não podemos garantir que outras sociedades, inclusive
companhias fechadas, adotarão esse significado padrão. Nesse sentido, caso o significado padrão
instituído pela Instrução CVM 527 não seja adotado por outras sociedades, o EBITDA divulgado por
nós pode não ser comparável ao EBITDA divulgado por outras sociedades.
Seguem abaixo os valores do EBITDA e da Margem EBITDA nos períodos de nove meses findos em
30 de setembro de 2020 e 2019 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017:

Medições não contábeis

EBITDA
Margem EBITDA

Período de nove meses findo em
30 de setembro de

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

(em R$ milhares, exceto %)
2020

2019

2019

2018

2017

250.804

140.575

202.611

203.556

194.564

17,1%

11,5%

11,9%

14,1%

13,0%

(a.2) Dívida Bruta, Dívida Líquida (Caixa Líquido)
A nossa Dívida Bruta corresponde aos nossos financiamentos e empréstimos (circulante e não
circulante).
Nós calculamos a nossa Dívida Líquida (Caixa Líquido) a partir da Dívida Bruta, que é a soma de
nossos financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante), deduzidos do caixa e
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). Quando os
montantes de caixa e equivalentes de caixa, incluindo aplicações financeiras de longo prazo superam
a nossa Dívida Bruta, chamamos o resultado de Caixa Líquido.
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3.2 - Medições Não Contábeis

Seguem abaixo os valores da nossa Dívida Bruta e Dívida Líquida (Caixa Líquido) em 30 de setembro
de 2020 e 2019 e em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Em 30 de setembro de

Em 31 de dezembro de

Medições não contábeis
Dívida Bruta
Dívida Líquida (Caixa
Líquido)

(em R$ milhares)
2020

2019

2019

2018

2017

478.041

282.152

266.709

201.129

183.589

(145.601)

(179.181)

(140.623)

(184.673)

(137.145)

A Dívida Bruta e a Dívida Líquida (Caixa Líquido) não são medidas de desempenho, endividamento
ou liquidez reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas IFRS e não
possuem significado padrão. Outras empresas podem calcular a Dívida Bruta e a Dívida Líquida
(Caixa Líquido) de maneira diferente da Companhia.
b.

Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras

(b.1) EBITDA e Margem EBITDA
A tabela abaixo apresenta a conciliação entre o EBITDA, a Margem EBITDA e o lucro líquido
consolidado divulgado em nossas informações trimestrais referentes ao período de nove meses findo
30 de setembro de 2020 e 2019 e em nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes
aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Período de nove
Período de nove
meses findo em
meses findo em
30/09/2020
30/09/2019
(em R$ milhares, exceto %)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(em R$ milhares, exceto %)
2019

2018

2017

Lucro líquido do exercício/período

121.210

118.142

189.393

162.496

183.792

(+/-) Resultado financeiro(1)
(+/-) Imposto de renda e
contribuição social (correntes e
diferidos)
(+) Despesas de depreciação e
amortização
EBITDA

135.270

9.016

(6.539)

30.073

(15.436)

(22.145)

835

1.075

(4.568)

13.667

Receita operacional líquida
Margem EBITDA

16.469

12.582

18.682

15.555

12.541

250.804

140.575

202.611

203.556

194.564

1.463.152

1.217.510

1.697.956

1.440.192

1.498.236

17,1%

11,6%

11,9%

14,1%

13,0%

(1)

O resultado financeiro engloba as rubricas receita financeira, despesa financeira e variação cambial líquida, conforme apresentado nas
demonstrações financeiras da Companhia.
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3.2 - Medições Não Contábeis

(b.2) Dívida Bruta, Dívida Líquida (Caixa Líquido)
A tabela abaixo apresenta a conciliação entre a Dívida Bruta e a Dívida Líquida (Caixa Líquido) e as
informações apresentadas em nossas informações trimestrais referentes aos períodos de nove
meses findos em 30 de setembro 2020 e 2019 e em nossas demonstrações financeiras consolidadas
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
(em milhares de R$)

Em 30 de setembro de 2020

Em 31 de dezembro de
2018

2017

Financiamentos e Empréstimos (Circulante)

162.099

41.293

55.102

37.230

Financiamentos e Empréstimos (Não
Circulante)

315.942

225.416

146.027

146.359

Dívida Bruta
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(-) Títulos e Valores Mobiliários (Circulante)
(-) Títulos e Valores Mobiliários (Não
circulante)
Dívida Líquida (Caixa Líquido)

2019

478.041

266.709

201.129

183.589

(619.002)

(401.628)

(385.802)

(320.734)

(1.160)

(1.141)

-

-

(3.480)

(4.563)

-

-

(145.601)

(140.623)

(184.673)

(137.145)

c.
motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da condição financeira e do resultado das operações da Companhia
EBITDA e Margem EBITDA
O EBITDA, e a Margem EBITDA são medidas não contábeis utilizadas como métricas de
desempenho operacional por nossa administração, pois acredita-se que são medidas adequadas
para aferir o desempenho operacional da Companhia. Acreditamos que essas medições não
contábeis funcionam como ferramentas comparativas relevantes para mensurar, periodicamente, o
nosso desempenho operacional e para embasar determinadas decisões de natureza administrativa.
Por conta disso, essas medidas não contábeis são utilizadas, também, como meta da Companhia.
Além disso, alguns investidores, agências de “rating” e analistas financeiros as utilizam como
indicador para avaliar o nosso desempenho operacional e financeiro.
O EBITDA não deve ser considerado isoladamente ou como substituto do lucro líquido, do resultado
operacional, do fluxo de caixa, nem como indicador de liquidez, capacidade de pagamento da dívida
e/ou base para a distribuição de dividendos de nossa Companhia. O EBITDA funciona como
indicador de desempenho econômico geral, que não é afetado por flutuações nas taxas de juros,
alterações na carga tributária do imposto de renda e da contribuição social, ou nos níveis de
despesas de depreciação e amortização. O EBITDA e a Margem EBITDA apresentam limitações que
prejudicam a sua utilização como medida de lucratividade, em função de desconsiderarem as
despesas de depreciação e amortização, receitas e despesas financeiras e impostos sobre o lucro,
que, por sua vez, afetam nosso lucro. Nós utilizamos essas medições não contábeis como medidas
de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.
Dívida Bruta e Dívida Líquida (Caixa Líquido)
Acreditamos que o cálculo da Dívida Bruta e da Dívida Líquida (Caixa Líquido) é uma medida que é
amplamente utilizada no mercado financeiro e fornece informações importantes sobre o nosso
endividamento financeiro. Entendemos que a medição da Dívida Bruta e da Dívida Líquida (Caixa
Líquido) é útil na avaliação do grau de alavancagem financeira em relação ao fluxo de caixa
operacional da nossa Companhia.
Nós utilizamos a Dívida Líquida (Caixa Líquido) como medida de performance para efeito gerencial
e para comparação com empresas similares. A Dívida Bruta não é uma medida de endividamento
ou liquidez reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e a IFRS. Utilizamos a Dívida
Bruta e a Dívida Líquida (Caixa Líquido) como medidas de endividamento e liquidez gerenciais e
para comparação com empresas similares.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

3.3- Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Trânsito em julgado de ação de exclusão do ICMS da Base de cálculo do PIS e da COFINS.
A Companhia impetrou ação judicial pleiteando o direito de excluir da base de cálculo da apuração
do PIS e da COFINS o ICMS o ICMS incidente sobre suas vendas. Em 8 de outubro de 2020 transitou
em julgado, no Tribunal Regional da 4ª região, o processo movido pela Companhia assegurando-lhe
a exclusão do ICMS. A Companhia estima os valores de créditos fiscais correspondentes em
aproximadamente R$136.430 mil, sendo que R$73.579 mil se referem ao valor histórico e R$62.851
mil a correção.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3.4 - Política de destinação dos resultados
31/12/2019
Regras
sobre
a Segundo a Lei 6.404, de 15
retenção de lucros
de dezembro de 1976,
conforme alterada ("Lei das
Sociedades por Ações") e o
Estatuto Social de nossa
Companhia, o lucro líquido
será
apurado
mediante
dedução, do resultado do
exercício, dos prejuízos
acumulados de exercícios
anteriores (se houver) e de
qualquer provisão de imposto
de renda e contribuição
social sobre o lucro. Do lucro
líquido do exercício, 5%
serão destinados para a
constituição da Reserva
Legal até o limite legal
aplicável. Após a constituição
da Reserva Legal, o lucro
que remanescer, ajustado
pela constituição de reserva
para contingências e a
respectiva reversão, se for o
caso, será distribuído na
seguinte ordem: (i) 25%, no
mínimo, serão destinados
para o pagamento do
dividendo obrigatório devido
aos acionistas (o qual poderá
ser limitado ao montante do
lucro líquido do exercício que
tiver sido realizado, desde
que
a
diferença
seja
registrada como reserva de
lucros a realizar); e (ii) uma
parcela, não inferior a 5% e
não superior a 75% do lucro
líquido remanescente, para a
constituição de Reserva para
Investimentos,
reserva
estatutária, cuja finalidade é
financiar a expansão das
nossas atividades e/ou das
atividades
de
nossas
controladas e coligadas,
inclusive
através
da
subscrição de aumentos de
capital, ou a criação de novos
empreendimentos.
O
montante acumulado a título
de
Reserva
para
Investimentos não poderá
exceder a 80% do nosso
capital social subscrito. O
saldo do lucro líquido
ajustado, se houver, terá a
destinação que lhe for
atribuída pela Assembleia
Geral.

31/12/2018
Segundo
a
Lei
das
Sociedades por Ações e o
Estatuto Social de nossa
Companhia, o lucro líquido
será
apurado
mediante
dedução, do resultado do
exercício, dos prejuízos
acumulados de exercícios
anteriores (se houver) e de
qualquer provisão de imposto
de renda e contribuição
social sobre o lucro. Do lucro
líquido do exercício, 5%
serão destinados para a
constituição da Reserva
Legal até o limite legal
aplicável. Após a constituição
da Reserva Legal, o lucro
que remanescer, ajustado
pela constituição de reserva
para contingências e a
respectiva reversão, se for o
caso, será distribuído na
seguinte ordem: (i) 25%, no
mínimo, serão destinados
para o pagamento do
dividendo obrigatório devido
aos acionistas (o qual poderá
ser limitado ao montante do
lucro líquido do exercício que
tiver sido realizado, desde
que
a
diferença
seja
registrada como reserva de
lucros a realizar); e (ii) uma
parcela, não inferior a 5% e
não superior a 75% do lucro
líquido remanescente, para a
constituição de Reserva para
Investimentos,
reserva
estatutária, cuja finalidade é
financiar a expansão das
nossas atividades e/ou das
atividades
de
nossas
controladas e coligadas,
inclusive
através
da
subscrição de aumentos de
capital, ou a criação de novos
empreendimentos.
O
montante acumulado a título
de
Reserva
para
Investimentos não poderá
exceder a 80% do nosso
capital social subscrito. O
saldo do lucro líquido
ajustado, se houver, terá a
destinação que lhe for
atribuída pela Assembleia
Geral.
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31/12/2017
Segundo
a
Lei
das
Sociedades por Ações e o
Estatuto Social de nossa
Companhia, o lucro líquido
será
apurado
mediante
dedução, do resultado do
exercício,
dos
prejuízos
acumulados de exercícios
anteriores (se houver) e de
qualquer provisão de imposto
de renda e contribuição social
sobre o lucro. Do lucro líquido
do exercício, 5% serão
destinados para a constituição
da Reserva Legal até o limite
legal aplicável. Após a
constituição da Reserva Legal,
o lucro que remanescer,
ajustado pela constituição de
reserva para contingências e a
respectiva reversão, se for o
caso, será distribuído na
seguinte ordem: (i) 25%, no
mínimo, serão destinados para
o pagamento do dividendo
obrigatório
devido
aos
acionistas (o qual poderá ser
limitado ao montante do lucro
líquido do exercício que tiver
sido realizado, desde que a
diferença seja registrada como
reserva de lucros a realizar); e
(ii) uma parcela, não inferior a
5% e não superior a 75% do
lucro líquido remanescente,
para a constituição de Reserva
para Investimentos, reserva
estatutária, cuja finalidade é
financiar a expansão das
nossas atividades e/ou das
atividades
de
nossas
controladas
e
coligadas,
inclusive
através
da
subscrição de aumentos de
capital, ou a criação de novos
empreendimentos.
O
montante acumulado a título
de
Reserva
para
Investimentos não poderá
exceder a 80% do nosso
capital social subscrito. O
saldo do lucro líquido ajustado,
se houver, terá a destinação
que lhe for atribuída pela
Assembleia Geral.
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exercício
social
Valores das retenções No
de lucros
encerrado
em
31
de
dezembro de 2019, a
Companhia registrou em
suas
demonstrações
financeiras consolidadas um
lucro líquido no valor de
R$189,4 milhões, que foram
apropriados da seguinte
forma: (i) R$9,5 milhões
destinados à Reserva Legal
e (ii) R$1,5 milhão destinado
à Reserva de Incentivos
Fiscais; (iii) R$68 milhões
destinados
Reserva
de
Lucros Retidos; e (iv) R$91
milhões pagos a título de
dividendos e juros sobre o
capital próprio.
exercício
social
Percentuais em relação No
aos
lucros
totais encerrado
em
31
de
declarados
dezembro de 2019, os
percentuais das retenções
em relação ao lucro foram os
seguintes: Reserva legal
5,0%; Reserva de incentivos
fiscais 0,8%; Juros sobre o
capital próprio e dividendos
48,2%;
Lucros
Retidos
36,1%; Cancelamento de
ações em tesouraria 19,4%.
Regras
sobre
a Destinamos anualmente pelo
distribuição
de menos 25% do lucro líquido
dividendos
ajustado (lucro líquido após a
retenção mínima obrigatória
e
eventuais
retenções
adicionais)
para
a
distribuição de remuneração
aos acionistas na forma de
dividendos, salvo destinação
diversa determinada pela
Assembleia Geral, nos casos
permitidos
Lei
das
Sociedades por Ações. Por
proposta da nossa Diretoria,
aprovada
pelo
nosso
Conselho de Administração,
ad
referendum
da
Assembleia
Geral,
poderemos pagar ou creditar
juros aos nossos acionistas,
a título de remuneração do
capital próprio. As eventuais
importâncias
assim
desembolsadas poderão ser
imputadas ao valor do
dividendo
obrigatório
previsto em nosso Estatuto
Social, sendo assegurado
aos acionistas o pagamento
do
eventual
saldo
remanescente. O pagamento
efetivo dos juros sobre
capital próprio dar-se-á por
deliberação do Conselho de

No
exercício
social
encerrado
em
31
de
dezembro de 2018, a
Companhia registrou em
suas
demonstrações
financeiras consolidadas um
lucro líquido no valor de
R$162,5 milhões, que foram
retidos da seguinte forma: (i)
R$8,1 milhões destinados à
Reserva Legal; (ii) R$133,1
milhões destinado à Reserva
de Incentivos Fiscais; (iii)
R$7,0 milhões destinados a
Reserva de Lucros Retidos; e
(iv) R$35,3 milhões pagos a
título de dividendos e juros
sobre o capital próprio.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017,
a Companhia registrou em
suas
demonstrações
financeiras consolidadas um
lucro líquido no valor de
R$183,8 milhões que foram
retidos da seguinte forma: (i)
R$9,2 milhões destinados à
Reserva Legal; (ii) R$130,8
milhões destinado ao aumento
do capital social; (iii) R$20,5
milhões destinados Reserva
de Lucros Retidos; e (iv)
R$23,6 milhões pagos a título
de juros sobre o capital
próprio.

No
exercício
social
encerrado
em
31
de
dezembro de 2018, os
percentuais das retenções
em relação ao lucro foram os
seguintes: Reserva Legal
5,0%; Reserva de Incentivos
Fiscais 81,9%; Reserva de
lucros retidos 4,3%; e Juros
sobre o capital próprio e
dividendos 21,7%.

No
exercício
social
encerrado em 31 de
dezembro de 2017, os
percentuais das retenções
em relação ao lucro foram
os seguintes: Reserva legal
5,0%; aumento de capital
71,2%; Juros sobre o capital
próprio 12,8%; Reserva de
lucros retidos 11,1%.

Destinamos anualmente pelo
menos 25% do lucro líquido
ajustado (lucro líquido após a
retenção mínima obrigatória
e
eventuais
retenções
adicionais)
para
a
distribuição de remuneração
aos acionistas na forma de
dividendos, salvo destinação
diversa determinada pela
Assembleia Geral, nos casos
permitidos
Lei
das
Sociedades por Ações. Por
proposta da nossa Diretoria,
aprovada
pelo
nosso
Conselho de Administração,
ad
referendum
da
Assembleia
Geral,
poderemos pagar ou creditar
juros aos nossos acionistas,
a título de remuneração do
capital próprio. As eventuais
importâncias
assim
desembolsadas poderão ser
imputadas ao valor do
dividendo obrigatório previsto
em nosso Estatuto Social,
sendo
assegurado
aos
acionistas o pagamento do
eventual
saldo
remanescente. O pagamento
efetivo dos juros sobre
capital próprio dar-se-á por
deliberação do Conselho de

Destinamos anualmente pelo
menos 25% do lucro líquido
ajustado (lucro líquido após a
retenção mínima obrigatória e
eventuais
retenções
adicionais) para a distribuição
de
remuneração
aos
acionistas na forma de
dividendos, salvo destinação
diversa determinada pela
Assembleia Geral, nos casos
permitidos Lei das Sociedades
por Ações. Por proposta da
nossa Diretoria, aprovada pelo
nosso
Conselho
de
Administração, ad referendum
da
Assembleia
Geral,
poderemos pagar ou creditar
juros aos nossos acionistas, a
título de remuneração do
capital próprio. As eventuais
importâncias
assim
desembolsadas poderão ser
imputadas
ao
valor
do
dividendo obrigatório previsto
em nosso Estatuto Social,
sendo
assegurado
aos
acionistas o pagamento do
eventual saldo remanescente.
O pagamento efetivo dos juros
sobre capital próprio dar-se-á
por deliberação do Conselho
de Administração, no curso do
exercício
social
ou
no
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Periodicidade
distribuições
dividendos

das
de

Eventuais restrições
à
distribuição
de
dividendos impostas
por legislação ou por
regulamentação
especial aplicável à
Companhia,
por
contratos, decisões
judiciais,
administrativas
ou
arbitrais

Administração, no curso do
exercício social ou no
exercício seguinte. Nosso
Estatuto Social também
autoriza a distribuição o
levantamento de balanços
semestrais, trimestrais ou em
prazos menores, podendo
ser declarados dividendos
intercalares
com
base
nesses
balanços,
por
decisão do nosso Conselho
de
Administração
ad
referendum da Assembleia
Geral.
A distribuição de dividendos,
conforme o nosso Estatuto
Social,
é
realizada
anualmente. Podemos, no
entanto,
mediante
deliberação
do
nosso
Conselho de Administração
(i)
levantar
balanços
semestrais, trimestrais ou de
períodos menores, e declarar
dividendos ou juros sobre
capital próprio dos lucros
verificados em tais balanços;
ou (ii) declarar dividendos ou
juros sobre capital próprio
intermediários, à conta de
lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou
semestral.
A nossa Companhia não teve
quaisquer
restrições
impostas
por
contratos,
decisões
judiciais,
administrativas ou arbitrais
às
distribuições
de
dividendos. Não obstante,
alguns
dos
contratos
financeiros de que somos
parte nos impõem a restrição
de pagamento de dividendos
em montante superior aos
25% do lucro líquido ajustado
na forma do artigo 202 da Lei
das Sociedades por Ações.
Para mais informações sobre
a
restrições
sobre
a
distribuição de dividendos a
que estamos expostos, vide
item
10.1f(iv)
deste
Formulário de Referência.
Adicionalmente,
somos
beneficiários
de
determinados
incentivos
fiscais. A parcela do lucro
líquido
decorrente
dos
benefícios fiscais que nos
foram concedidos deve, no
encerramento do exercício

Administração, no curso do
exercício social ou no
exercício seguinte. Nosso
Estatuto Social também
autoriza a distribuição o
levantamento de balanços
semestrais, trimestrais ou em
prazos menores, podendo
ser declarados dividendos
intercalares
com
base
nesses
balanços,
por
decisão do nosso Conselho
de
Administração
ad
referendum da Assembleia
Geral.
A distribuição de dividendos,
conforme o nosso Estatuto
Social,
é
realizada
anualmente. Podemos, no
entanto,
mediante
deliberação
do
nosso
Conselho de Administração
(i)
levantar
balanços
semestrais, trimestrais ou de
períodos menores, e declarar
dividendos ou juros sobre
capital próprio dos lucros
verificados em tais balanços;
ou (ii) declarar dividendos ou
juros sobre capital próprio
intermediários, à conta de
lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou
semestral.
A nossa Companhia não teve
quaisquer
restrições
impostas
por
contratos,
decisões
judiciais,
administrativas ou arbitrais
às
distribuições
de
dividendos. Não obstante,
alguns
dos
contratos
financeiros de que somos
parte nos impõem a restrição
de pagamento de dividendos
em montante superior aos
25% do lucro líquido ajustado
na forma do artigo 202 da Lei
das Sociedades por Ações.
Adicionalmente,
somos
beneficiários
de
determinados
incentivos
fiscais. A parcela do lucro
líquido
decorrente
dos
benefícios fiscais que nos
foram concedidos deve, no
encerramento do exercício
social, ser registrada na
reserva de incentivos fiscais.
De acordo com o artigo 30 da
Lei nº 12.973, de 1 de maio
de 2014 ("Lei 12.973/14"), o
valor a ser destinado a

650

exercício seguinte. Nosso
Estatuto
Social
também
autoriza a distribuição o
levantamento de balanços
semestrais, trimestrais ou em
prazos menores, podendo ser
declarados
dividendos
intercalares com base nesses
balanços, por decisão do
nosso
Conselho
de
Administração ad referendum
da Assembleia Geral.

A distribuição de dividendos,
conforme o nosso Estatuto
Social,
é
realizada
anualmente. Podemos, no
entanto, mediante deliberação
do nosso Conselho de
Administração (i) levantar
balanços
semestrais,
trimestrais ou de períodos
menores,
e
declarar
dividendos ou juros sobre
capital próprio dos lucros
verificados em tais balanços;
ou (ii) declarar dividendos ou
juros sobre capital próprio
intermediários, à conta de
lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou
semestral.
A nossa Companhia não
teve quaisquer restrições
impostas por contratos,
decisões
judiciais,
administrativas ou arbitrais
às
distribuições
de
dividendos. Não obstante,
alguns
dos
contratos
financeiros de que somos
parte
nos
impõem
a
restrição de pagamento de
dividendos em montante
superior aos 25% do lucro
líquido ajustado na forma do
artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações.
Adicionalmente,
somos
beneficiários de determinados
incentivos fiscais. A parcela do
lucro líquido decorrente dos
benefícios fiscais que nos
foram concedidos deve, no
encerramento do exercício
social, ser registrada na
reserva de incentivos fiscais.
De acordo com o artigo 30 da
Lei nº 12.973, de 1 de maio de
2014 ("Lei 12.973/14"), o valor
a ser destinado a reserva de
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social, ser registrada na
reserva de incentivos fiscais.
De acordo com o artigo 30 da
Lei nº 12.973, de 1 de maio
de 2014 ("Lei 12.973/14"), o
valor a ser destinado a
reserva de incentivos fiscais
está limitado ao lucro
apurado no exercício. Assim,
caso em um exercício social
o
resultado
de
uma
sociedade beneficiária seja
negativo ou menor do que a
parcela
do
benefício
concedido,
não
sendo
possível constituir a reserva
de
incentivos
fiscais
referentes aquele exercício,
então,
nos
exercícios
subsequentes, o lucro líquido
da mencionada sociedade
deverá ser destinado à
constituição da reserva de
incentivos fiscais até que se
atinja,
integralmente,
a
parcela que deveria ter sido
destinada nos exercícios
anteriores, o que pode limitar
a nossa capacidade de
distribuir dividendos aos
nossos acionistas.
Se a Companhia possui A nossa Companhia não
uma
política
de possui uma política de
destinação
de destinação de resultados
formalmente aprovada.
resultados
formalmente aprovada,
informando
órgão
responsável
pela
aprovação, data da
aprovação e, caso a
Companhia divulgue a
política, locais na rede
mundial
de
computadores onde o
documento pode ser
acessado

reserva de incentivos fiscais
está limitado ao lucro
apurado no exercício. Assim,
caso em um exercício social
o
resultado
de
uma
sociedade beneficiária seja
negativo ou menor do que a
parcela
do
benefício
concedido,
não
sendo
possível constituir a reserva
de
incentivos
fiscais
referentes aquele exercício,
então,
nos
exercícios
subsequentes, o lucro líquido
da mencionada sociedade
deverá ser destinado à
constituição da reserva de
incentivos fiscais até que se
atinja,
integralmente,
a
parcela que deveria ter sido
destinada nos exercícios
anteriores, o que pode limitar
a nossa capacidade de
distribuir dividendos aos
nossos acionistas.

incentivos fiscais está limitado
ao lucro apurado no exercício.
Assim, caso em um exercício
social o resultado de uma
sociedade beneficiária seja
negativo ou menor do que a
parcela
do
benefício
concedido, não sendo possível
constituir
a
reserva
de
incentivos fiscais referentes
aquele exercício, então, nos
exercícios subsequentes, o
lucro líquido da mencionada
sociedade
deverá
ser
destinado à constituição da
reserva de incentivos fiscais
até
que
se
atinja,
integralmente, a parcela que
deveria ter sido destinada nos
exercícios anteriores, o que
pode
limitar
a
nossa
capacidade
de
distribuir
dividendos
aos
nossos
acionistas.

A nossa Companhia não
possui uma política de
destinação de resultados
formalmente aprovada.

A nossa Companhia não
possui uma política de
destinação de resultados
formalmente aprovada.
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2.767.371,52

31/01/2018

1.988.157,55
2.148.362,34
1.943.909,63
2.001.972,16
1.936.984,04
1.997.961,28
1.897.926,28
1.827.940,08

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

31/12/2018

31/03/2018

Ordinária

27.534.796,56

Ordinária

28/02/2018

2.254.261,52

Ordinária

2.629.990,56

31/12/2019
2.374.841,36

Ordinária

31/10/2019

31/01/2019

Ordinária

4.923.873,90

Ordinária

Ordinária

3.583.158,55
26.180.574,79

Ordinária

Juros Sobre Capital Próprio

1.036.661,45

31/10/2019

30/09/2019

Ordinária

18.217.141,99

Ordinária

31/08/2019

281.037,52

80.000,00

Ordinária

31/07/2019

Ordinária

35.072.908,65

Ordinária

30/06/2019

716.231,78

Montante

386.500,13

1.624.379,00

Ordinária

31/05/2019

Pagamento dividendo

10.586.138,41

50.886,62

Ordinária

30/04/2019

Montante

Versão : 1
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30/09/2017

31/08/2017

31/07/2017

30/06/2017

31/05/2017

30/04/2017

31/03/2017

28/02/2017

31/01/2017

31/12/2017

30/09/2017

31/08/2017

31/05/2017

31/03/2017

Pagamento dividendo

30/04/2018

160.476.000,00

23.590.000,00

35,310000

53,890000

43.778.000,00

Exercício social 31/12/2017

Ordinária

1.055,39

Ordinária

31/03/2019

28/02/2019

Pagamento dividendo

30/04/2019

141.270.000,00

35.305.000,00

25,970000

166,330000

21.226.000,00

Exercício social 31/12/2018

Ordinária

50.824,37

1.342.051,09

65.824,37

31/07/2020

29/02/2020

Montante

Ordinária

2.639.870,37

Pagamento dividendo

15/07/2020

87.219.350,00

91.192.678,72

26,130000

51,110000

178.411.000,00

Exercício social 31/12/2019

Ordinária

8.608.576,32

Ordinária

Montante

21/09/2020

109.961.553,31

11.248.446,69

14,620000

9,280000

121.210.000,00

Últ. Inf. Contábil

Ordinária

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Dividendo distribuído total

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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1.888.753,04
3.703.428,40

Ordinária

Ordinária
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas em
exercícios anteriores
Dividendos distribuídos à conta de (em R$ mil)
Lucros Retidos / Reservas

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
2018
2017
-

654

22.193

28.252
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1.226.111,00
876.666,00

31/12/2019

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/09/2020

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento
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Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

0,54739451

0,59654708
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
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Garantia Real

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios
162.099.000,00

162.099.000,00

Inferior a um ano

248.836.000,00

248.836.000,00
48.906.000,00

48.906.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

18.200.000,00

18.200.000,00

Superior a cinco anos

478.041.000,00

478.041.000,00

Total

Versão : 1

Garantia Real

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios
41.293.000,00

41.293.000,00

Inferior a um ano

115.713.000,00

115.713.000,00

54.540.000,00

54.540.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

55.163.000,00

55.163.000,00

Superior a cinco anos

266.709.000,00

266.709.000,00

Total
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Em 30 de setembro de 2020, possuíamos contratos de financiamentos com determinadas instituições financeiras e, para garantia destes financiamentos, determinados instrumentos dispõem sobre garantias reais de
hipoteca sobre nossos imóveis onde estão localizadas unidades fabris de São José/SC, tais hipotecas incluem todas as benfeitorias, máquinas e etc., que estiverem acrescidas aos referidos imóveis. Ressaltamos
também que nossos acionistas Jane Freitas, Jorge Freitas, Jadna Freitas e Janete Freitas, bem como nossos Diretores Altair Silvestri e Rafael Boeing outorgaram garantias fidejussórias de aval e fiança pessoal em
alguns de nossos contratos financeiros. Por fim, nossa Companhia contratou fiança bancária para garantir outros instrumentos financeiros.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

Em 30 de setembro de 2020, possuíamos contratos de financiamentos com determinadas instituições financeiras e, para garantia destes financiamentos, determinados instrumentos dispõem sobre garantias reais de
hipoteca sobre nossos imóveis onde estão localizadas unidades fabris de São José/SC, tais hipotecas incluem todas as benfeitorias, máquinas e etc., que estiverem acrescidas aos referidos imóveis. Ressaltamos
também que nossos acionistas Jane Freitas, Jorge Freitas, Jadna Freitas e Janete Freitas, bem como nossos Diretores Altair Silvestri e Rafael Boeing outorgaram garantias fidejussórias de aval e fiança pessoal em
alguns de nossos contratos financeiros. Por fim, nossa Companhia contratou fiança bancária para garantir outros instrumentos financeiros.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras informações relevantes
A tabela abaixo reflete as obrigações de longo e curto prazo da Companhia em 30 de setembro de 2020:
Menos de
1 ano

Consolidado

1 – 3 anos

3 – 5 anos

Mais de 5
anos

Total

Em R$ mil
Financiamentos
Empréstimos
Fornecedores
Outras contas a pagar
Total

e

162.099

208.628

53.545

53.769

478.041

561.243
45.003
768.345

9.621
218.249

53.545

53.769

561.243
54.624
1.093.908

Adicionalmente, no âmbito de reunião realizada em 8 de janeiro de 2021 ("RCA de 8.01.21"), o
Conselho de Administração da Companhia aprovou a distribuição de proventos no montante de
R$83.474.472,38 dos quais, (a) R$49.904.014,03 serão distribuídos a título de dividendos
intermediários, com base na Reserva de Lucros registrada nas Demonstrações Financeiras da
Companhia de 30 de junho de 2020, nos termos do artigo 204, §2º da Lei das Sociedades por Ações; e
(b) R$33.570.458,35 serão distribuídos e calculados a título de juros sobre capital próprio, nos termos
do Artigo 18, (ix) do Estatuto Social da Companhia. No âmbito da RCA de 8.01.21 ficou consignado
que (i) terão direito ao recebimento dos proventos as pessoas que eram acionistas da Companhia em 8
de janeiro de 2021; e (ii) o montante líquido de R$28.534.889,68 poderá ser imputado ao dividendo
mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos da
legislação aplicável. A Administração da Companhia salienta que os recursos eventualmente obtidos a
partir de sua oferta pública primária de ações não serão utilizados para realizar o pagamento da referida
distribuição, uma vez que a Companhia possui atualmente caixa suficiente para suprir essa necessidade.
Desdobramento de Ações
No âmbito de assembleia realizada em 8 de janeiro de 2021, os acionistas da Companhia aprovaram o
desdobramento de todas as ações do capital social da Companhia na proporção de 1 (uma) ação para
10 (ações).
Exceto pelo disposto acima, não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas na seção
3 deste Formulário de Referência.

657

PÁGINA: 21 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

4.1 – Fatores de Risco
O investimento nos valores mobiliários de nossa emissão envolve a exposição a determinados riscos.
Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de nossa emissão,
os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste
Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as nossas demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas. Os nossos negócios, situação financeira, resultados (financeiro e
operacional), fluxo de caixa, liquidez, negócios futuros e os de nossas controladas poderão ser
afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de
mercado dos valores mobiliários de nossa emissão poderá diminuir em razão de qualquer desses
e/ou de outros fatores de risco, caso em que nossos investidores poderão perder parte ou até mesmo
a totalidade de seu investimento. Os riscos descritos abaixo são aqueles que conhecemos e
acreditamos que, na data deste Formulário de Referência, podem, potencialmente, influenciar a
decisão de comprar, vender ou manter os valores mobiliários de nossa emissão.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa
ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá
causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso”, “impacto adverso” ou “efeito negativo” para nós,
ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar
efeito adverso relevante nos nossos negócios, operações, situação financeira, resultados
(financeiros e operacionais), fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros e nos de nossas
controladas , bem como no preço dos valores mobiliários de nossa emissão. Expressões similares
incluídas nesta seção “4. Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto.
Embora haja uma subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que
estejam em determinada seção podem também se aplicar a outros itens.
a. relacionados a nós:
Algumas das nossas unidades de negócio dependem de produtos inovadores e
tecnologicamente avançados, em um mercado caracterizado pela rápida obsolescência dos
produtos. Dessa forma, nosso crescimento e nossa lucratividade poderão ser afetados
adversamente, caso não sejamos capazes de acompanhar as inovações do mercado.
Conforme descrito no item 7.3 deste Formulário de Referência, a nossa atividade comercial pode ser
dividida nas seguintes unidades de negócios: (i) segurança eletrônica; (ii) controles de acesso; (iii)
redes; (iv) comunicação; (v) energia; e (vi) energia solar. Algumas das nossas unidades de negócio,
tais como segurança eletrônica, redes e comunicação dependem da nossa capacidade de agilmente
introduzir produtos com tecnologia e formatos adequados aos anseios de nossos consumidores.
Para que sejamos bem-sucedidos nisso, dependemos de diversos fatores, tais como o
desenvolvimento de novos produtos, um controle de qualidade eficaz, a rapidez no lançamento de
produtos, o acesso a fornecedores estratégicos de tecnologia, uma correta estimativa da demanda,
o treinamento de nosso pessoal de vendas e a aceitação, pelos consumidores, de novas tecnologias
e designs.
O mercado brasileiro, em diversas áreas em que atuamos, caracteriza-se por constantes avanços
tecnológicos, evolução dos padrões de equipamentos de segurança eletrônica, acesso à Internet
residencial e corporativa, softwares e infraestrutura de comunicação, crescente complexidade das
necessidades dos clientes, frequentes melhorias na experiência do usuário e lançamentos
constantes de novos produtos. Poderemos não ter acesso a novas tecnologias, ou ser bemsucedidos na incorporação dessa nova tecnologia a nossos produtos, o que poderá impactar a nossa
capacidade de inovação, afetando os nossos negócios e resultado.
Ademais, os padrões tecnológicos de consumo, bem como os demais padrões adotados no setor
em que atuamos, estão sujeitos à rápida mudança e evolução e não podemos assegurar que os
padrões que adotamos para desenvolver novos produtos serão ou permanecerão eficientes e/ou
competitivos no mercado de nossa atuação.
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A introdução de novos produtos, tecnologias e designs gera questões relativas à velocidade de
aceitação pelos consumidores e, consequentemente, à demanda estimada. Adicionalmente, a
indústria de tecnologia vivencia um processo de convergência digital, caracterizado pela integração
de mídias e introdução de novos dispositivos, o que tem reduzido a demanda por produtos
tradicionais. Caso sejamos incapazes de adequar nosso portfólio de produtos em consonância com
esse processo, bem como estimar corretamente a demanda por novos produtos e dispositivos ou a
adequação dos mesmos ao desejo e necessidades dos consumidores, poderemos enfrentar a
redução de nosso faturamento e problemas de gerenciamento de estoque, levando ao aumento do
risco de falta ou obsolescência de produtos, ou eventual excesso de estoque, o que pode afetar
negativamente nossa situação financeira e nossos resultados.
Também no setor de energia solar que, assim como as demais áreas de tecnologia nas quais atuamos,
depende da constante introdução de novos produtos e melhoria dos produtos que produzimos, podemos
não ser capazes de introduzir assiduamente novos produtos e competir de forma agressiva com os outros
participantes deste mercado que têm posições consolidadas. Assim, poderemos não obter o retorno
financeiro esperado em nosso faturamento, bem como, podemos ter problemas de gerenciamento de
estoque, levando ao aumento do risco de falta ou obsolescência de produtos, ou eventual excesso de
estoque, o que pode afetar negativamente nossa situação financeira e nossos resultados.
Adicionalmente, podemos estar sujeitos à disrupções das nossas relações com distribuidores e
revendedores, o que pode afetar a capilaridade de distribuição de nossos produtos, e por
consequência, afetar negativamente nossa situação financeira e nossos resultados.
Podemos não conseguir identificar falhas no processo produtivo e de compras, o que poderá
prejudicar a qualidade de nossos produtos e, consequentemente, acarretar no aumento das
despesas com assistência técnica. Adicionalmente, falhas ou brechas de nossos sistemas de
tecnologia da informação podem interromper nossas operações e impactar negativamente
nossos negócios.
Falhas na gestão de qualidade no processo de compra de insumos, produção, montagem e/ou nos
componentes por nós utilizados podem gerar a elevação do índice de falhas dentro do prazo de
garantia e gerar um aumento das despesas com assistência técnica. A existência de defeitos, erros
e eventuais atrasos ou impossibilidade de corrigi-los podem resultar em consequências negativas,
incluindo: (i) cancelamento de pedidos; (ii) despesas adicionais de garantia; (iii) atrasos na coleta de
recebíveis; (iv) cancelamento de contratos; (v) perda de aceitação de nossos produtos no mercado;
(vi) desvio dos recursos de pesquisa e desenvolvimento que poderiam ser utilizados na criação de
novos produtos; (vii) possíveis ações indenizatórias; (vii) e problemas reputacionais. A ocorrência de
tais defeitos ou atrasos e a impossibilidade de corrigi-los podem afetar adversamente a nossa
reputação, resultados e condição financeira. Além disso, podem trazer como consequência um
desabastecimento de peças para suprir os chamados de garantia, acarretando em atrasos no
atendimento ao cliente, elevação dos custos com assistência técnica e consequentemente um
elevado índice de reclamações em entidades judiciais, como por exemplo o PROCON, o que poderia
inclusive afetar negativamente a nossa imagem e nossos resultados.
Adicionalmente, a tecnologia da informação é uma parte importante do nosso negócio e dependemos
dos nossos sistemas para suportar e gerenciar os dados das nossas operações e aumentar a
eficiência nas unidades fabris e no processo de fabricação de nossos produtos e de gerenciamento
de estoques. Nós também utilizamos tecnologia da informação para processar as informações
financeiras e resultados para reportes internos e para atender as leis e regulamentação fiscais. Além
disso, dependemos da tecnologia da informação para o marketing digital e comunicações eletrônicas
entre nossas centrais de operação, lojas, pessoal, clientes e fornecedores. Ainda, temos um portfólio
de produtos e softwares distribuídos no mercado que dependem de sistemas de tecnologia da
informação para funcionamento.
Nossos sistemas de tecnologia da informação podem ser vulneráveis a interrupções, inclusive no
processo de atualização ou substituição de softwares, base de dados, entre outros componentes,
desastres naturais, ataques terroristas, falhas em telecomunicações, vírus de computador, ataques
cibernéticos, hackers, acessos não autorizados dentre outras questões de segurança.
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A nossa ineficiência em impedir falhas de segurança, incluindo falhas que impeçam nossos sistemas
de funcionarem como desejado (inclusive ocasionando problemas de desempenho de sistemas),
mesmo por um período limitado de tempo, poderá causar erros de transação, ineficiências de
processos, perdas de vendas, vazamento de informações de clientes, afetar a funcionalidade,
disponibilidade, integridade e operacionalidade dos nossos sistemas e resultar em despesas
significativas para nós e/ou perda de participação de mercado para outros provedores de
comunicações afetando, inclusive, a nossa reputação. Os custos associados a um grande ataque
cibernético poderiam onerar nossos clientes e parceiros de negócios, aumentar os nossos gastos
com medidas de segurança cibernética e afetar a nossa receita em razão de eventuais interrupções
de negócios e litígios. Adicionalmente, a nossa falha em antever uma interrupção sistêmica e/ou um
ataque cibernético poderá nos sujeitar a ações judiciais por reparação de danos e a perdas
financeiras em razão da reposição de produtos inutilizados, provocando, dessa forma, um impacto
negativo em nossos negócios e em nossa reputação.
Falhas nos nossos sistemas, políticas e procedimentos de gestão e controle de riscos
poderão afetar adversamente nossos negócios.
As nossas políticas e procedimentos para identificar, monitorar e gerenciar riscos foram reestruturadas
recentemente para fins de adequação prévia à realização de nossa oferta pública inicial de ações e,
por esse motivo, podem não ser totalmente suficientes, eficazes, ou ainda, nossos controles internos
implementados podem ser insuficientes para a verificação de possíveis erros, fraudes e/ou violações.
Muitos dos métodos de gerenciamento de riscos adotados pela nossa Companhia são recentes e
podem não prever exposições futuras, as quais poderão ser significativamente maiores do que aquelas
indicadas pelas medidas históricas que a nossa Companhia utiliza.
Outros métodos de gerenciamento de riscos adotados pela nossa Companhia que dependem da
avaliação das informações relativas a mercados, clientes ou outros assuntos disponíveis ao público
podem não ser totalmente precisos, completos, atualizados ou adequadamente avaliados.
As informações em que nos baseamos ou que alimentam ou mantêm modelos históricos e
estatísticos podem ser incompletas ou incorretas, o que poderá gerar um efeito adverso relevante
sobre os nossos negócios.
Se não formos capazes de manter nossos controles internos operando de maneira efetiva, poderemos
não ser capazes de elaborar nossas demonstrações financeiras e informações financeiras
intermediárias de maneira adequada, reportar nossos resultados de maneira precisa, prevenir a
ocorrência de fraudes, erros ou a ocorrência de outros desvios. Dessa forma, a falha ou a ineficácia
nos nossos controles internos poderá ter um efeito adverso significativo em nossos negócios.
Adicionalmente, nossos procedimentos de compliance e controles internos podem não ser
suficientes para evitar ou detectar todas as condutas impróprias, fraudes, atos de corrupção ou
violações às leis aplicáveis por parte de nossos funcionários e membros de nossa administração e
terceiros agindo em nome da Companhia. Caso nossos funcionários ou outras pessoas relacionadas
a nós se envolvam em práticas fraudulentas, corruptas ou desleais ou violem leis e regulamentos
aplicáveis ou nossas políticas internas, poderemos ser responsabilizados por qualquer uma dessas
violações, o que pode resultar em penalidades, multas ou sanções que podem afetar substancial e
negativamente nossos negócios e imagem.
O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do novo
coronavírus (COVID-19), provocou e poderá continuar provocando um efeito adverso em
nossos negócios, inclusive paralisando parcialmente as nossas operações. Na data deste
Formulário de Referência, não é possível estimar e/ou quantificar todas as consequências
econômicas e operacionais decorrentes da pandemia do COVID-19 ou a forma pela qual tal
pandemia continuará a impactar os nossos negócios (quer do ponto de vista micro, quer do
ponto de vista macroeconômico), sendo que os efeitos desta pandemia poderão impactar
adversamente os nossos negócios, condição financeira, resultados e fluxos de caixa e,
finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.

660

PÁGINA: 24 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas nossas operações.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada pelo zika vírus,
a provocada 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) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram
determinados setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. Em 11 março
de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia do COVID-19, doença
causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração significou o reconhecimento
pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos continentes com transmissão
sustentada entre as pessoas.
A declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS desencadeou severas medidas restritivas por
parte de autoridades governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando
em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown,
restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho,
interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma
maneira geral pela população.
Na China, as medidas tomadas incluíram, dentre outros: (i) isolamento imediato do epicentro da
doença no país (Wuhan); (ii) suspensão dos serviços de transporte pessoais dentro de condomínios
e universidades; (iii) proibição da entrada de não condôminos em conjunto habitacionais; (iv)
suspensão e/ou redução dos serviços de entrega; (v) controle rigoroso de entrada e saída nos
aeroportos e portos do país. Essas medidas afetaram significativamente o nosso estoque entre os
meses de maio a agosto, tendo em vista que parte considerável dos nossos fornecedores estão
localizados neste país.
No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo localidades em que instaladores credenciados
promovem a revenda de nossos produtos, seguiram providências similares, adotando medidas para
impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação e o isolamento social, que
resultaram em uma dificuldade de acesso ou até impedimento de acesso a algumas áreas
residenciais onde os instaladores credenciados promovem a instalação dos produtos fabricados por
nós, o que provocou uma redução considerável de nosso faturamento. Adicionalmente, o
desalinhamento das autoridades governamentais brasileiras (nos níveis federal, estadual e
municipal) aliado a diversidade geográfica do país fez com que as nossas operações fossem afetas
em maior grau em diferentes momentos, a depender da região do país, o que dificultou o
gerenciamento e controle de nossas operações.
A disseminação do COVID-19 nos levou a modificar algumas práticas de negócios (por exemplo, a
adoção de protocolos sanitários, inclusive aplicável para nossos revendedores e distribuidores) e
podemos ser obrigados a tomar outras ações adicionais, conforme venha a ser exigido pelas
autoridades governamentais ou que determinarmos ser do melhor interesse de nossos
colaboradores, clientes e parceiros de negócios. Não há certeza de que essas medidas serão
suficientes para atenuar os riscos apresentados pela pandemia do coronavírus ou, de outra forma,
serão satisfatórias para atender às exigências das autoridades governamentais. Não há, tampouco,
como estimar e/ou quantificar todas as consequências econômicas e operacionais decorrentes da
pandemia do COVID-19 ou a forma pela qual tal pandemia continuará a impactar os nossos negócios
(quer do ponto de vista micro, quer do ponto de vista macroeconômico), sendo que os efeitos desta
pandemia poderão continuar a impactar adversamente os nossos negócios, condição financeira,
resultados e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos
negócios. Mesmo depois de eventual diminuição do surto do COVID-19, podemos continuar a ter
impactos adversos em nossos 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.
Nós não temos conhecimento de eventos comparáveis que possam nos fornecer uma orientação
quanto ao efeito da disseminação do COVID-19 e, como resultado, o impacto final desta pandemia
é altamente incerto. Para informações sobre o impacto do COVID-19 em nossa operação, vide item
10.1 deste Formulário de Referência.
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Adicionalmente, não conseguimos assegurar que outros surtos e pandemias regionais e/ou globais não
acontecerão. E, caso aconteçam, não conseguimos assegurar que seremos capazes de tomar as
providências necessárias para impedir um impacto negativo nos nossos negócios de dimensão igual ou
até superior ao impacto provocado pela pandemia do COVID-19. O impacto da pandemia do COVID-19
também pode precipitar ou agravar os outros riscos discutidos neste Formulário de Referência.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento da população ou que demande políticas
públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso
nos nossos negócios, bem como na economia brasileira. Surtos de outras doenças também podem
impossibilitar que nossos colaboradores se dirijam às nossas instalações (incluindo por prevenção
ou por contaminação em larga escala de nossos colaboradores), o que prejudicaria o regular
desenvolvimento dos nossos negócios.
Estamos sujeitos a riscos relacionados ao uso não autorizado ou indevido de nossa
propriedade intelectual e/ou industrial.
Estamos sujeitos à apropriação e ao uso inadequado de nossas soluções por terceiros. Usos
indevidos de marca e/ou softwares por terceiros violando os direitos de propriedade da Companhia
podem implicar em custos significativos e acarretar no uso de recursos não previstos para essa
finalidade. Há produtos falsificados, contrabandeados, "pirateados" e produtos que de outra forma
infringem direitos de propriedade intelectual nos mercados em que atuamos e em outros mercados.
A dificuldade no combate da falsificação de várias fontes dos produtos que vendemos e a infração,
por terceiro, de direitos de propriedade intelectual pode não apenas ter um efeito adverso relevante
para nós, como atingir a integridade das marcas que vendemos pela sua associação com produtos
de menor qualidade. Não fazemos um acompanhamento da utilização indevida das marcas
comercializadas por nós ou do impacto que elas podem ter em nossas atividades. A perda de valor
das nossas marcas, assim como a utilização indevida, por terceiros, das marcas comercializadas por
nós, poderá impactar negativamente, o nosso resultado.
Somos altamente dependentes das nossas unidades fabris, que atuam como nossos centros
de distribuição, e qualquer interrupção ou falha na operação de nossos centros poderá nos
causar um efeito adverso.
Atualmente, temos quatro unidades fabris que funcionam também como centros de distribuição
(“CDs”) localizados nas regiões Sul, Sudeste e Norte do Brasil. As operações são altamente
dependentes da operação normal de nossos CDs, tendo em vista que todos os produtos que
vendemos são distribuídos por meio desses CDs. Se a operação normal de um desses CDs for
interrompida total ou parcialmente por qualquer motivo, incluindo fatores que estão além do nosso
controle, como incêndios, desastres naturais, falta de energia, falha nos sistemas, restrição de
circulação de bens e pessoas em decorrência de pandemias (como, por exemplo, a COVID-19),
entre outros, nossos negócios serão adversamente impactados.
Podemos não ser capazes de proteger os nossos direitos de propriedade intelectual,
industrial ou autoral ou de garantir que nossos parceiros ou fornecedores não utilizarão
propriedade intelectual, industrial ou autoral de terceiros sem autorização. Podemos também
ser acusados e/ou condenados por eventual infrigência aos direitos de propriedade
intelectual de terceiros.
O nosso sucesso depende significativamente da nossa capacidade de proteger e preservar os
nossos direitos de propriedade intelectual, incluindo marcas registradas, nomes de domínio,
segredos comerciais e know-how, de modo que quaisquer problemas relacionados a tais ativos
podem afetar a Companhia negativamente.
Eventos como o indeferimento definitivo de pedidos de registro de propriedade intelectual pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) ou o uso indevido ou não autorizado de tal
propriedade ou, ainda, o reconhecimento de nulidade administrativa de registros podem nos impactar
adversamente. Ainda, podemos não conseguir renovar o registro de alguma propriedade intelectual
em tempo hábil ou algum de nossos concorrentes podem contestar ou invalidar quaisquer registros
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existentes ou futuros solicitados ou licenciadas por nós. Nesse sentido, cabe ressaltar, que o
monitoramento de uso não autorizado de propriedade intelectual demanda esforços significativos e
não há como garantir que terceiros não tenham registrado ou adquirido direitos sobre marcas
idênticas ou similares para produtos ou serviços que atendam ao mesmo mercado de atuação da
nossa Companhia. Ademais, não podemos assegurar que seus parceiros e fornecedores sempre
utilizem propriedade intelectual, industrial ou autoral de suas respectivas propriedades ou de
terceiros devidamente autorizadas.
Adicionalmente, alegações de utilização de propriedade intelectual de terceiros seja por nós ou pelos
nossos parceiros ou fornecedores, podem resultar em custos significativos e desviar os recursos e a
atenção da nossa administração e de nossas equipes operacionais, administrativas ou tecnológicas.
Caso não sejamos capazes de proteger nossa propriedade intelectual ou venhamos a ser acusados
ou punidos por eventual infringência aos direitos de propriedade intelectual de terceiros, nossos
negócios e resultados podem ser substancial e negativamente impactados.
Estamos sujeitos ao risco de processos baseados em alegações de quebra dos direitos
autorais de propriedade intelectual de terceiros.
Estamos sujeitos a processos, procedimentos, investigações e notificações baseados em alegações
de quebra dos direitos autorais de propriedade intelectual de terceiros, devido, em parte, ao recente
aumento do número de registro de novas patentes e direitos autorais de sociedades de tecnologia.
Nesse sentido, determinadas melhorias tecnológicas, aperfeiçoamento, incremento de novas
soluções e desenvolvimento de novos produtos com padrões já desenvolvidos e registrados por
outras empresas do setor de tecnologia da informação podem nos sujeitar a processos judiciais e
arbitrais por violação de marcas, programas de computador, patentes e direitos autorais, uma vez
que podemos desenvolver e/ou utilizar certa tecnologia sem o conhecimento de que mencionada
tecnologia já patenteada ou possui outro registro de direito atual. Essa ações poderão impactar
negativamente a nossa reputação e os nossos resultados.
Acidentes nas nossas unidades fabris ou centros de distribuição podem causar um efeito
adverso relevante sobre nossos negócios, resultados operacionais e imagem.
Acidentes e outros eventos imprevisíveis e fora do nosso controle, causados por erro humano,
mecânico, tecnológico ou por quaisquer outros fatores, podem ocorrer a qualquer tempo nas nossas
unidades fabris e/ou centros de distribuição. Caso qualquer acidente ou outro evento imprevisível e
fora do nosso controle ocorra, poderá resultar em perdas de estoque, danos a nossos ativos ou até
mesmo vitimar clientes, funcionários ou quaisquer terceiros. Os nossos negócios, resultados
operacionais e reputação podem sofrer efeito negativo em decorrência de tais acidentes ou eventos
imprevisíveis e fora de nosso controle, ou ainda em decorrência da forma como nós lidaremos com
tais acidentes e/ou eventos.
Podemos não ser capazes de implementar nossa estratégia de crescimento orgânico. A falha
em implementar a nossa estratégia de crescimento orgânico poderá nos afetar negativamente.
Ao longo da nossa história tentamos implementar estratégias baseadas na expansão geográfica de
nossas operações e na introdução constante de novos produtos e segmentos operacionais,
construindo novas áreas da Companhia em suporte a outras áreas já existentes. Pretendemos
continuar a expandir nossas atividades nos segmentos de segurança eletrônica, redes, comunicação
e energia solar, tanto nos mercados atualmente explorados como aproveitando eventuais novas
oportunidades que ofereçam sinergias com os nossos negócios atuais.
Não conseguimos assegurar que os resultados obtidos no passado com essa estratégia se repetirão
no futuro. Além disso, a implantação desta estratégia de crescimento exigiu, no passado, e deverá
continuar a exigir, no futuro, substanciais investimentos em sistemas de controles internos e na
expansão e adaptação dos nossos recursos administrativos, técnicos, operacionais e financeiros.
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A implantação das nossas estratégias empresariais e a consecução de nossas metas de resultados
depende de condições, tanto internas como de mercado, que podem não estar presentes e que, em parte,
independem de nossa atuação. Adicionalmente, não conseguimos assegurar que as oportunidades de
expansão orgânica existentes no passado continuarão a existir no futuro. Desta forma, podemos não ser
bem sucedidos no desenvolvimento de novos projetos e empreendimentos atraentes, não ser capazes
de investir em sistemas de controles internos ou de gerir a expansão dos recursos no ritmo necessário
para a manutenção do crescimento, o que poderá afetar adversamente nossos resultados.
Podemos não ser capazes de aproveitar as potenciais sinergias entre as atividades atualmente
exercidas por nós e outras atividades que venhamos a desenvolver no futuro. Ainda, caso não
sejamos capazes de gerenciar de forma adequada a nossa expansão por meio da introdução de
novos produtos e segmentos operacionais, a qualidade de todos os produtos que fabricamos e dos
nossos serviços poderá ser afetada, o que poderá impactar adversamente os nossos negócios,
operações e resultados.
Podemos não ser capazes de realizar aquisições no momento ou em termos ou preços
desejados. Adicionalmente, tais aquisições podem não trazer os resultados que esperamos
e/ou podemos não ser capazes de integrá-las com sucesso aos nossos negócios, assim como
podemos precisar de recursos adicionais no futuro.
O sucesso das aquisições que realizamos depende, principalmente, da nossa capacidade de
identificar sociedades ou ativos atraentes para aquisição, negociar preços adequados, integrar e
manter a qualidade da operação das sociedades ou ativos adquiridos, bem como obter sinergia,
melhorar a produtividade dos ativos adquiridos e de reduzir custos.
A negociação de potenciais aquisições ou investimentos, bem como a integração de empresas,
serviços adquiridos ou desenvolvidos em conjunto, poderá resultar em desvio substancial e
demandar um esforço considerável de nossos recursos administrativos ou não ser bem-sucedida
considerando os termos inicialmente delimitados ou esperados por nós.
Podemos não ser capazes de identificar novas oportunidades que sejam atrativas em razão de condições
e preços não aceitáveis ou menos favoráveis, da atuação de nossos principais concorrentes (inclusive
em decorrência de consolidação no setor) e de restrições regulatórias, entre outros fatores. Ainda, alguns
de nossos concorrentes podem possuir mais recursos financeiros ou, de outras formas, estar em posição
mais vantajosa para adquirir sociedades ou outros ativos estratégicos.
Adicionalmente, a geração de caixa oriunda de atividades operacionais pode não ser suficiente para
suportar nossos planos de expansão, sendo necessário incorrer em dívidas ou emitir ações
adicionais para financiar nosso crescimento. Caso não sejamos capazes de obter financiamentos,
ou de obtê-los em condições aceitáveis, existe risco de que os nossos planos de negócios e de
crescimento tenham que ser revisados, afetando adversamente nossos resultados operacionais e
nossas condições financeiras, bem como o valor de mercado das ações de nossa emissão.
Podemos não ser capazes de integrar, de forma satisfatória, as operações decorrentes das
aquisições de outros negócios que venham a ocorrer no futuro, podendo em especial ter dificuldade
com a integração de:
•
•
•
•

Outros colaboradores que não estejam familiarizados com nossas operações;
Novos prestadores de serviços;
Sistemas distintos de informações, processamento de reclamações e
armazenamento de registros; e
Políticas contábeis, inclusive as que exigem alto grau de discernimento ou complexos
processos de avaliação, contabilização de ágio na combinação de negócio, ativos
intangíveis e remuneração com base em ações.

Caso as melhorias operacionais e financeiras, bem como as sinergias esperadas na data da
aquisição não se concretizem, nossos resultados poderão ser adversamente afetado.
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Eventuais aquisições poderão também exigir aumento na alavancagem financeira ou que acessemos
os mercados financeiro e de capitais, inclusive mediante a emissão de novas ações, o que poderá
acarretar na diluição da participação societária de nossos acionistas em nosso capital social.
Adicionalmente, tais aquisições poderão gerar ágio, cuja amortização poderá reduzir nosso lucro e,
consequentemente, reduzir os dividendos a serem distribuídos aos nossos acionistas.
Também estaremos expostos às obrigações e contingências das empresas ou ativos que venhamos
a adquirir, em razão de atos de responsabilidade da administração anterior. O processo de auditoria
legal que conduzirmos para avaliar a situação jurídico-patrimonial de potenciais empresas a serem
adquiridas pode ser insuficiente para identificar eventuais contingências e quaisquer garantias
contratuais ou indenizações que venhamos a receber dos vendedores podem ser inexequíveis,
infrutíferas ou insuficientes para reparar danos oriundos Dessa forma, caso existam contingências
significativas oriundas de tais eventuais aquisições, além de contingências não identificadas em tais
processos, estas poderão prejudicar adversamente nossas atividades e resultados.
Além disso, esforços de integração operacional e dos colaboradores das sociedades adquiridas
poderão desviar a atenção de nossos profissionais-chave. Por todas as questões acima
mencionadas, podemos não ser capaz de implementar com êxito a nossa estratégia de aquisições,
o que, consequentemente, poderá prejudicar a obtenção de eventuais sinergias, dos benefícios
gerados por essas aquisições ou da redução de custos esperados, gerando, assim, um impacto
negativo nos resultados e no valor de mercado das ações de nossa emissão.
No âmbito da nossa unidade de energia solar, comercializamos sistemas de conversão de
energia solar em energia elétrica para os nossos consumidores. O sucesso da
comercialização desses sistemas depende de vários fatores que fogem ao nosso controle
(incluindo fatores naturais, relacionados à capacidade solar do país, e fatores
governamentais, a exemplo de instituição de novas obrigações a serem observadas pelos
consumidores de energia solar por agências reguladoras brasileiras, a exemplo da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL).
Conforme descrito no item 7.3 deste formulário de referência a nossa atividade comercial pode ser
dividida nas seguintes unidades de negócios: (i) comunicação; (ii) redes (iii) controle de acesso; (iv)
segurança eletrônica; (v) energia solar; e (vi) energia.
No âmbito da nossa unidade de energia solar, comercializamos sistemas de conversão de energia
solar em energia elétrica para os nossos consumidores. O sucesso da comercialização desses
sistemas depende de vários fatores que fogem ao nosso controle (incluindo fatores naturais,
relacionados à capacidade solar do país, e fatores governamentais, a exemplo de instituição de
novas obrigações a serem observadas pelos consumidores de energia solar por agências
reguladoras brasileiras, a exemplo da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL). Um ou
diversos desses fatores podem evoluir de forma desfavorável para nosso crescimento no futuro e,
consequentemente, afetar nossa capacidade de geração de receitas e resultados operacionais.
Ademais, caso quaisquer fatores impactem o custo da energia solar obtida pelos consumidores
através dos sistemas que comercializamos, nossos consumidores finais serão impactados
economicamente, o que poderá prejudicar a comercialização futura de nossos sistemas de energia
solar, afetando os nossos negócios e resultados.
Nossas futuras aquisições poderão sofrer restrições ou poderão não ser aprovadas pelo
CADE.
Determinadas operações de aquisição pretendidas por nós poderão estar sujeitas à aprovação do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”). Nestes casos, caso este entenda que uma
potencial aquisição nossa poderá afetar negativamente as condições de concorrência nos mercados
em que atuamos, o CADE poderá rejeitar operações que viermos a realizar ou, ainda, aprová-las com
restrições contrárias aos nossos interesses. Qualquer dessas decisões poderá afetar adversamente os
resultados das nossas operações e o valor de mercado das ações de nossa emissão.
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Nossa exposição ao mercado brasileiro de segurança eletrônica, equipamentos de redes,
comunicação e controle de acesso pode limitar nosso crescimento no futuro.
A nossa atual participação no mercado brasileiro de segurança eletrônica, equipamentos de redes,
comunicação e controle de acesso pode dificultar o crescimento das nossas vendas por meio da
elevação de participação de mercado e faz com que o aumento de nossas vendas, no mercado
brasileiro, dependa principalmente:
•

do crescimento da economia nacional;

•

da entrada em novos segmentos de negócios congêneres (os quais podemos não ser
capazes de visualizar ou absorver);

•

do desenvolvimento de novos produtos, o que depende em boa medida do sucesso do nosso
programa de pesquisa e desenvolvimento, sendo certo que não podemos assegurar que
seremos bem sucedidos no desenvolvimento de novos produtos no futuro.

Um ou diversos desses fatores podem evoluir de forma desfavorável para nosso crescimento no
futuro e, consequentemente, afetar nossa capacidade de geração de receitas e resultados
operacionais.
As perdas não cobertas pelos seguros contratados por nós podem resultar em custos
prejuízos e na dificuldade para contratação de apólices, o que poderá gerar efeitos adversos
sobre os nossos negócios.
O limite da nossa cobertura de seguros contra danos patrimoniais, responsabilidade civil, seguros de
vida, dentre outros poderá não ser adequado para nos proteger de reclamações futuras. Dessa
forma, caso eventuais ações judiciais referentes à responsabilização por danos causados a
colaboradores e/ou clientes resultem em sentenças desfavoráveis a nós, poderemos incorrer em
danos à nossa reputação e em indenizações financeiras que podem não ser cobertas integralmente
pelos nossos seguros, podendo acarretar efeitos adversos sobre nós.
Além disso, certos riscos não são garantidos pelas apólices de seguro das seguradoras que contratamos
(tais como riscos decorrentes de guerra, terrorismo, caso fortuito e de força maior, interrupção de certas
atividades, desastre naturais, inclusive em razão de pandemias como o do COVID-19, e falhas humanas).
Adicionalmente, desastres naturais, condições meteorológicas adversas e outros eventos podem causar
danos de todo tipo, incluindo, danos ao meio ambiente e interrupção de nossas atividades, dentre outros.
Não podemos assegurar que as apólices de seguro mantidas por nós serão adequadas e/ou suficientes
em todas as circunstâncias ou contra todos os riscos.
Ainda, a cobertura de nossas apólices de seguro está condicionada ao pagamento do respectivo
prêmio e cumprimento das obrigações assumidas nas apólices. Nossa falha em pagar esses prêmios
cumulada com a ocorrência de um sinistro poderá nos colocar em uma situação de risco, em que o
dano não está sujeito à cobertura pela seguradora. Além disso, não podemos assegurar que
conseguiremos manter apólices de seguro a taxas comerciais razoáveis ou em termos aceitáveis, ou
contratadas com as mesmas companhias seguradoras ou com companhias seguradoras similares.
Todas as situações descritas acima poderão ter um efeito adverso para nós.
A construção de plantas industriais e a expansão de nossas fábricas existentes apresentam
riscos que podem impactar negativamente os nossos resultados.
A construção, expansão ou otimização das nossas atuais fábricas ou a construção de novas plantas
industriais estão sujeitas aos riscos de não obtenção de autorizações ambientais, alvarás e/ou
licenças necessários para nossa operação, falta de fornecedores aptos a fornecer equipamentos ou
matéria-prima, elevação de custos ou redução de receitas, falta de mão-de-obra capacitada, falta de
fonte de financiamento em condições satisfatórias ou de qualquer forma, indisponibilidade de imóveis
apropriados nas proximidades da área desejada, entre outros.
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Além disso, a expansão, otimização e construção de plantas industriais podem não ser concluídas
no prazo planejado ou ser concluídas em desacordo com os respectivos projetos. Descumprimentos
contratuais por parte de fornecedores de equipamentos ou serviços podem causar prejuízos
financeiros, prejuízos ao projeto e descumprimento de obrigações assumidas perante terceiros, e as
obrigações de indenização ou garantias prestadas por tais fornecedores podem ser insuficientes
para compensar os prejuízos a que poderíamos estar sujeitos. Quaisquer falhas ou descumprimentos
na implementação dos projetos de crescimento e/ou expansão das plantas existentes poderão
causar impacto negativo em nossa situação financeira e em nossos negócios.
Nós podemos ser afetados adversamente se alguma de nossas unidades fabris sofrer danos
materiais ou for fechada. Adicionalmente, a nossa matriz e a nossa principal unidade fabril
estão localizadas em São José/SC e, caso essa unidade ou a nossa matriz seja afetada de
qualquer forma em razão de diversos fatores (incluindo fatores que fogem ao nosso controle),
as nossas operações poderão ser afetadas negativamente.
Operamos através da fabricação e comercialização de nossos produtos por meio de nossa matriz e
da nossa principal unidade fabril que estão localizadas na cidade de São José/SC, e de outras duas
fábricas localizadas em Manaus/AM e Santa Rita do Sapucaí/MG. Se a nossa matriz ou qualquer
destas fábricas sofrer qualquer dano substancial, incluindo danos causados por desastres naturais,
danos ambientais, fogo ou enchente, ou se nossa atividade de fabricação for reduzida ou
interrompida por causa de greves ou interrupções duradouras de fornecimento de energia elétrica ou
escassez de diesel, inclusive em razão dos impactos da pandemia do COVID-19, poderemos incorrer
em aumento significativo de custos e de tempo maior para fabricação e comercialização de nossos
produtos. Tais eventos podem ocasionar em desabastecimento de nossas fábricas resultando em
efeito adverso em nossa atividade, implicando em perda de vendas e impacto negativo nos
resultados.
A abertura de novas unidades fabris pode demandar recursos adicionais, bem como
ocasionar uma queda no desempenho das unidades fabris existentes.
Nossa estratégia de crescimento envolve a abertura e a operação de novas unidades fabris, o que
pode demandar recursos adicionais. Essa estratégia gera demandas crescentes sobre nossos
recursos operacionais, gerenciais, administrativos e financeiros, que podem ficar sobrecarregados e
consequentemente resultar em queda de eficiência na gestão dos nossos negócios, o que, por sua
vez, pode levar a uma deterioração no desempenho de nossas unidades fabris individualmente e de
nosso negócio como um todo. Ainda, quando a inauguração de novas unidades fabris ocorrer em
mercados onde já possuímos unidades fabris, poderemos sofrer uma redução nas vendas líquidas
das unidades fabris pré-existentes nesses mercados em função do deslocamento de vendas, o que
pode nos afetar negativamente.
Nossos resultados poderão ser afetados adversamente pela não obtenção ou renovação, em
prazo adequado, das licenças imobiliárias necessárias.
A ocupação de imóveis operacionais e/ou sedes administrativas por nós está sujeita à obtenção de
licenças junto aos órgãos municipais (alvará de licença para uso e funcionamento) e aos
departamentos de corpos de bombeiros responsáveis, na forma prevista na legislação aplicável, as
quais devem ser tempestivamente obtidas e renovadas por nós e/ou pelos locadores dos contratos
em que figuramos como locatários.
Não podemos assegurar que a obtenção dessas licenças ocorrerá dentro do cronograma previsto de
abertura de novas lojas e centros de distribuição, inclusive em decorrência dos impactos da
pandemia do COVID-19.
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A falta de uma dessas licenças, indeferimento da sua obtenção ou não renovação tempestiva pode
implicar em penalidades que variam desde a aplicação de multas ou, conforme o caso, até a
suspensão ou o encerramento das atividades realizadas no respectivo imóvel. A imposição dessas
penalidades, em especial, o fechamento de unidades, poderá ter um efeito adverso em nossos
resultados e negócios.
Ainda, a interrupção na operação de uma fábrica por falta de licenças pode prejudicar a capacidade
de produzir e distribuir mercadorias para as lojas e revendedores, o que pode resultar na queda nas
vendas e afetar adversamente nossos resultados. Para mais informações sobre nossas licenças
imobiliárias, vide item 7.5.a deste Formulário de Referência.
Determinadas partes do nosso negócio são conduzidas principalmente por meio de
revendedores autorizados.
Parte substancial de nossos produtos são vendidos principalmente por meio da venda diretas de
revendedores autorizados, que não são sociedades controladas por nós, tampouco integram nosso
quadro de funcionários. Há uma alta taxa de rotatividade entre os revendedores e qualquer perda ou
distração dos revendedores pode ter um efeitos adverso sob o nosso negócios. Estamos sujeitos ao
risco de créditos de liquidação duvidosa associado ao fornecimento de crédito a representantes, o
que é agravado se as condições financeiras dos representantes se deteriorarem. Além disso, as
condições macroeconômicas, ou a redução de compras de revendedores por meio de venda direta
podem reduzir nossas vendas, impactar nossa capacidade de executar nossa estratégia comercial
global ou causar um efeito adverso relevante no nosso negócio, perspectivas, situação financeira,
liquidez, resultados de operações ou fluxos de caixa.
Se perdermos participação de mercado por meio de nossos revendedores (ou seja, se nossos
revendedores passarem a trabalhar diretamente com nossos concorrentes ou se outros
revendedores conseguiram desenvolver mais negócios do que os revendedores que trabalhamos),
nosso negócio, perspectivas, situação financeira, liquidez, resultados operacionais e fluxos de caixa
podem ser afetados de forma adversa. Ainda, se qualquer governo ou órgão regulatório do Brasil
banir ou restringir rigorosamente nossos métodos de negócio ou modelo operacional/comercial de
venda direta, nosso negócio, perspectivas, situação financeira, liquidez, resultados operacionais e
fluxos de caixa podem ser afetados de forma adversa.
Nossa atividade requer volumes relevantes de recursos financeiros, e, portanto,
continuaremos contraindo financiamentos. Se não formos capazes de obter fundos
adequados para satisfazer as nossas necessidades de capital, poderemos ter que realizar
aumento(s) de capital mediante subscrição privada ou distribuição pública de ações ou outros
valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
O regular desenvolvimento de nossas atividades requer a injeção de montantes relevantes de
recursos financeiros. Atualmente, procuramos obter os recursos para os nossos investimentos
através: (i) da geração do caixa de nossas atividades; (ii) junto a instituições financeiras e de fomento,
nacionais e estrangeiras; e (iii) por meio de captações no mercado de capitais.
A nossa capacidade em continuar a obter esses financiamentos depende de vários fatores, entre
eles o nosso nível de endividamento e as condições de mercado. A não obtenção de recursos
necessários em condições razoáveis, inclusive em razão da pandemia do COVID-19, poderá nos
causar efeitos adversos e prejudicar a nossa capacidade de investimento. Adicionalmente, podemos
vir a precisar de um montante de recursos financeiros maior do que aquele atualmente necessário.
Não conseguimos assegurar que seremos bem-sucedidos na negociação com as instituições
financeiras para a obtenção de novos financiamentos.
Nós podemos contrair empréstimos para financiar investimentos ou para outras finalidades, sujeitos
às restrições aplicáveis de nossas dívidas atuais. Caso venhamos a contrair novos empréstimos, os
riscos associados ao nosso endividamento poderão afetar adversamente a nossa situação financeira
e os nossos resultados.
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Se não formos capazes de obter fundos adequados para satisfazer as nossas necessidades de
capital, poderemos ter que realizar aumento(s) de capital mediante subscrição privada ou distribuição
pública de ações ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, sendo que
distribuições públicas podem ocorrer sem concessão de direito de preferência para os acionistas.
Qualquer recurso adicional obtido de forma a aumentar o nosso capital social poderá diluir a
participação do investidor no nosso capital social.
A perda de membros da nossa administração, o enfraquecimento da nossa cultura
organizacional e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado poderá afetar
negativamente nossos negócios e atividades, situação financeira e resultados.
Nossa capacidade de manter uma posição competitiva depende em larga escala dos serviços
prestados pela nossa administração, da cultura organizacional por nós difundida e da nossa
capacidade de contratar e manter trabalhando conosco um número suficiente de profissionais que
estejam alinhados à nossa cultura organizacional. Caso venhamos a perder algum desses
profissionais qualificados, podemos não ser capazes de atrair, contratar, gerir e manter pessoal
capacitado para acompanhar nosso ritmo de crescimento.
A concorrência por pessoal qualificado na nossa indústria é forte, tendo em vista que há um número
limitado de profissionais com formação adequada e/ou experiência comprovada nessa área. Além
disso, a contratação, capacitação e integração de um novo membro da alta administração, seja uma
contratação interna ou externa, podem ser demoradas, onerosas e não ter êxito.
Além disso, na medida em que expandimos nossos negócios para diferentes localidades, podemos
ser incapazes de identificar, contratar e manter trabalhando conosco um número suficiente de
profissionais alinhados à nossa cultura corporativa. A competição por tais colaboradores altamente
qualificados é intensa e podemos não ser capazes de atrair, contratar, reter, motivar e gerir com
sucesso tais profissionais qualificados. Tal falha poderá resultar em uma queda do nosso
desempenho operacional, bem como em um enfraquecimento da nossa marca. Dessa forma, a perda
de qualquer dos membros da nossa administração e/ou a nossa incapacidade de atrair e manter
pessoal qualificado pode afetar adversamente os nossos resultados.
Se a Companhia não conseguir atrair novos talentos e/ou manter funcionários qualificados
para dar apoio às operações, poderá sofrer um efeito adverso relevante sobre os negócios,
situação financeira, bem como valores das ações.
O sucesso dos nossos negócios depende, em grande parte, da capacidade de atrair, contratar,
treinar e manter pessoal qualificado que atue em equipes comerciais, técnicas e administrativas,
entre outras. Ademais, uma eventual conjuntura econômica de crescimento poderá influenciar a
capacidade de retenção de colaboradores, devido ao aumento da concorrência direta ou indireta por
recursos humanos, elevando a taxa de rotatividade de pessoal (turnover). Adicionalmente, há forte
e contínua concorrência no setor em que atua quanto à contratação de profissionais nas áreas
operacional e técnica. A Companhia poderá não conseguir atrair, treinar e manter pessoal com as
necessárias qualificações para atender aos clientes, o que poderá afetar materialmente os negócios,
situação financeira, bem como o valor de nossas ações.
Decisões desfavoráveis em processos, novos ou em andamento, judiciais, administrativos ou
arbitrais podem nos afetar adversamente.
Nós somos e poderemos ser no futuro partes em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais,
seja em matéria cível, tributária, administrativa, trabalhista, societária, de propriedade intelectual,
regulatória, concorrencial, eleitoral, ambiental, dentre outras. Não podemos assegurar que os
resultados destes processos nos serão favoráveis ou, ainda, que mantemos e/ou manteremos
provisionamento, total e suficientes para todos os passivos eventualmente decorrentes desses
processos. O nosso envolvimento em processos que causem dano à nossa imagem, ou decisões
contrárias aos nossos interesses, incluindo decisões que impeçam a realização dos nossos negócios
como inicialmente planejados podem nos causar um efeito adverso.
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Caso as ações para as quais não temos provisão sejam decididas, em definitivo, de forma
desfavorável, podemos ter um efeito adverso sobre nossos negócios. Além das provisões contábeis,
de honorários advocatícios e depósitos judiciais contabilizados, relacionados a esses processos,
podemos ser compelidos a realizar novos depósitos judiciais para garantia de tais processos
judiciais, o que poderá afetar adversamente nossa liquidez e condição financeira.
Da mesma forma, nossos administradores e/ou nossos acionistas controladores podem vir a ser partes
ou serem mencionados e/ou chamados a depor em processos administrativos e judiciais, cuja
instauração e/ ou resultados podem afetá-los negativamente, eventualmente, impossibilitando o exercício
de suas funções na nossa Companhia e/ou afetando a nossa reputação e/ou situação financeira.
Para mais informações sobre os processos relevantes de que somos partes vide Seção 4 deste
Formulário de Referência, em especial itens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.
Se não cumprirmos satisfatoriamente as disposições legais e regulamentares destinadas a
combater atos de corrupção, poderemos ficar sujeitos a multas, penalidades ou outras
sanções administrativas e judiciais, e poderemos ser impactados de forma negativa.
A Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada (“Lei Anticorrupção”) introduziu o conceito
de responsabilidade objetiva, no âmbito administrativo e civil, para pessoas jurídicas envolvidas em
atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, sujeitando o infrator a penalidades cíveis
e administrativas. Há risco de que nossos empregados, representantes, fornecedores ou agentes
intermediários pratiquem atos que violem a Lei Anticorrupção ou outras leis relativas à prevenção e
combate à corrupção e fraudes. Conforme a Lei Anticorrupção, as empresas que forem consideradas
culpadas por atos de corrupção poderão ser sujeitas a multas no valor de até 20% do faturamento bruto
do exercício anterior, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua
estimação, além de reparação integral dos danos e publicação de decisão condenatória em meios de
comunicação de grande circulação. Não podemos assegurar a eficácia da nossa área de compliance
com relação à prevenção de atos que violem a Lei Anticorrupção. Tampouco podemos assegurar que
a existência desta área de compliance será levada em consideração pelas autoridades brasileiras na
aplicação das sanções citadas acima, nos termos da Lei Anticorrupção.
Nesse sentido, violações à Lei Anticorrupção ou a outras leis e regulamentos anticorrupção nacionais
ou internacionais podem levar a penalidades nas esferas administrativa, civil e penal, tais como de
(i) multas e indenizações nas esferas administrativa, civil e penal; (ii) publicação extraordinária da
decisão condenatória; (iii) perdimento de bens, direitos ou valores relacionados à vantagem ilícita;
(iv) perda de licenças operacionais, com a decorrente responsabilização subsidiária ou solidária da
nossa Companhia; (v) proibição ou suspensão das atividades da nossa Companhia; (vi) dissolução
compulsória da nossa Companhia; (vii) perda de direitos de contratar com a administração pública,
de receber incentivos ou benefícios fiscais ou quaisquer financiamentos e recursos da administração
pública; e/ou (viii) responsabilização individual criminal dos membros da sua administração,
funcionários e representantes, além de danos à reputação da nossa Companhia ou outras
consequências legais, causando um efeito adverso relevante nos negócios da nossa Companhia,
resultados de operações e condição financeira.
Também podemos vir a ser solidariamente responsabilizados pelo pagamento de multa e reparação
integral do dano causado em razão de práticas contrárias à Lei Anticorrupção por nossos acionistas
controladores, controladas ou coligadas, o que poderia afetar adversamente a nossa reputação,
negócios, condição financeira e resultados operacionais. Além disso, a nossa reputação pode ser
negativamente impactada por violações às leis anticorrupção aplicáveis a nós e/ou a nossos
acionistas controladores.
Por conseguinte, se nos envolvermos em quaisquer investigações nos termos da Lei Anticorrupção,
poderemos sofrer sanções ainda mais graves, incluindo a suspensão ou interdição parcial de nossas
atividades, nossa dissolução, além de danos à nossa reputação, o que nos afetará de modo adverso.
Adicionalmente, os atos praticados por nossos colaboradores, representantes ou agentes
intermediários fogem ao nosso controle, e, caso violem a Lei Anticorrupção ou legislação relacionada,
podem culminar com a aplicação de sanções a nós, inclusive as sanções mencionadas acima.
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Estamos sujeitos a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados
e poderemos ser afetados adversamente pelo investimento na adoção de medidas para
adequação à nova legislação, bem como aplicação de multas e outros tipos de sanções.
Em 2018 foi sancionada a Lei n° 13.709/2018 (Lei geral de Proteção de Dados - a "LGPD"), conforme
alterada pela Lei n° 13.853/2019, regulando as práticas relacionadas ao tratamento de dados
pessoais de forma geral e não mais esparsa e setorial, como até então o direito à privacidade e
proteção de dados era regulado no Brasil.
Criando um microssistema de regras que impacta todos os setores da economia, a LGPD estabelece
um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados pessoais, altera
determinadas disposições do Marco Civil da Internet e, prevê, dentre outras providências, o direito
dos titulares de dados pessoais, hipóteses em que o tratamento de dados pessoais é permitido
(bases legais), obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança informação, vazamento
de dados pessoais e a transferência de dados pessoais, bem como prevê sanções para o
descumprimento de suas disposições.
Nós coletamos, utilizamos, processamos, armazenamos e gerenciamos dados pessoais de nossos
usuários, funcionários, fornecedores e outros terceiros no curso normal dos nossos negócios. Tais
dados pessoais podem ser processados em desacordo com a legislação e estão sujeitos a incidentes
de segurança, em especial invasão, violação, bloqueio, sequestro ou vazamentos.
Também devemos providenciar um ambiente seguro para nosso usuários. O investimento para a
manutenção das condições técnicas e administrativas para a segurança da informação e proteção
de dados pessoais na Companhia também será necessário, inclusive para a sustentação de sua
estrutura de governança corporativa de proteção de dados pessoais. Ainda, conforme a LGPD, a
Companhia tem o dever legal de manter um canal de comunicação com os titulares dos dados
pessoais sobre os quais realiza tratamento, inclusive seus usuários e parceiros comerciais.
O titular dos dados pessoais tem todos os seguintes direitos, que devem ser garantidos por nós: (i) obter
a confirmação da existência do tratamento dos dados pessoais; (ii) acessar seus dados pessoais; (iii)
retificar dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) realizar a portabilidade dos dados
pessoais para outro fornecedor de um outro serviço ou produto (conforme regulamentação adicional da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("ANPD"); (v) solicitar deleção de dados pessoais tratados
com base no consentimento (i.e., o direito de revogar seu consentimento previamente dado); (vi) obter
informações sobre os órgãos públicos e privados com os quais o responsável pelo tratamento tenha
compartilhado os seus dados; e (vii) a possibilidade de negar o consentimento para processar os seus
dados pessoais e ser informado sobre as consequências de tal negação.
A LGPD também estabelece que as seguintes informações devem ser fornecidas aos titulares de
dados, inclusive por meio avisos de privacidade: (i) finalidade(s) específica(s) do tratamento; (ii)
meios e duração do tratamento; (iii) identificação do responsável pelo tratamento de dados; (iv)
informações de contato do responsável pelo tratamento de dados; (v) informações a respeito do
compartilhamento de dados pessoais com terceiros e a finalidade; (vi) descrição da responsabilidade
e da responsabilidade dos agentes de tratamentos envolvidos.
Como explorado, nós poderemos ser judicialmente demandados ao pagamento de indenizações aos
usuários prejudicados por violações dos seus direitos como titulares de dados, tais como seus
direitos a transparência, no sentido de obter informações sobre o tratamento de seus dados pessoais.
Nota-se que, em caso de insuficiência na prestação de informações sobre o tratamento conforme as
exigências da LGPD, nós também poderemos sofrer sanções administrativas por órgãos e entidades
de proteção de dados pessoais, defesa do consumidor e defesa do interesse público.
Em 29 de abril, o Presidente da República editou a Medida Provisória nº 959, de 20 de abril de 2020
(“MP 959”), que estabelecia a operacionalização do benefício emergencial mensal pago em razão
da pandemia ocasionada pela COVID-19 e prorrogava a entrada em vigor da LGPD para 3 de maio
de 2021. Em 26 de agosto de 2020, na sessão extraordinária deliberativa do Congresso Nacional
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por meio da qual foi apreciada a conversão da MP 959 em lei ordinária, o Senado Federal reconheceu
como prejudicada a disposição da MP 959 que tratava da prorrogação da LGPD. Com isso, referida
disposição da MP 959 foi retirada do texto e a efetiva entrada em vigor da LGPD ocorreu em 18 de
setembro de 2020, após a sanção do Presidente da República, ocorrida em 17 de setembro de 2020.
Os artigos 52, 53 e 54 da LGPD, que tratam das sanções administrativas, somente entrarão em vigor
a partir de 01º de agosto de 2021, na forma da Lei nº 14.010/2020
Também na data de 26 de agosto de 2020, o executivo federal editou o Decreto nº 10.474/2020
aprovando a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções
de confiança da ANPD, responsável por elaborar diretrizes e aplicar as sanções administrativas, em
caso de descumprimento da LGPD. O Decreto entrará em vigor na data de publicação da nomeação
do Diretor-Presidente da ANPD no Diário Oficial da União. Na data deste Formulário de Referência,
a nomeação do Diretor-Presidente da ANPD não havia sido publicada no Diário Oficial da União.
O descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD tem como riscos: (i) a propositura
de ações judiciais, individuais ou coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes de violações,
baseadas não somente na LGPD, mas, na legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados
ainda vigente; e (ii) a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, conforme alterada e regulamentada pelo Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013 (em
conjunto, “Código de Defesa do Consumidor”) e Marco Civil da internet por alguns órgãos de defesa
do consumidor, uma vez que estes já têm atuado neste sentido, antes mesmo da vigência da LGPD
e da efetiva estruturação da ANPD, especialmente em casos de incidentes de segurança que
resultem em acessos indevidos a dados pessoais.
Com a entrada em vigor da LGPD e de suas sanções, caso não estejamos em conformidade com a
LGPD, poderemos estar sujeitos às sanções, de forma isolada ou cumulativa, de advertência, com
indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, obrigação de divulgação de incidente,
suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período
máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento
pelo controlador, em caso de reincidência, suspensão do exercício da atividade de tratamento dos
dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual
período, em caso de reincidência, bloqueio temporário e/ou eliminação de dados pessoais, proibição
parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, e multa de até 2% do
faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os
tributos, até o montante global de R$50.000.000,00 por infração. Além disso, nós podemos ser
responsabilizados por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados, devido ao não
cumprimento das obrigações estabelecidas pela LGPD.
Adicionalmente, com a vigência da LGPD, nós precisaremos nos atentar a eventuais práticas
irregulares dos nossos fornecedores, pois no caso de violação de segurança ou divergência de
finalidade no tratamento de dados, podemos ser solidariamente responsáveis pelos atos de nossos
fornecedores.
Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais tratados por nós, bem como a inadequação à
legislação aplicável, inclusive relacionados a incidentes de segurança cibernética e outros eventos
de falhas nos sistemas de tecnologia da informação poderão acarretar multas elevadas, divulgação
do incidente para o mercado, eliminação dos dados pessoais da base, e até a suspensão das
atividades, implicando custos que podem ter um efeito adverso e impactar negativamente a nossa
reputação e os nossos resultados.
O aumento de salários e/ou o atraso nas negociações sindicais poderão reduzir a nossa
lucratividade.
Os salários e benefícios dos colaboradores são os custos e despesas mais significativos, sendo
estabelecidos em negociação coletiva com os sindicatos de trabalhadores aos quais os empregados
são filiados. De acordo com as leis trabalhistas, somos obrigados a negociar anualmente com os
sindicatos os níveis salariais, benefícios, jornadas, entre outros. Se não for capaz de negociar de
forma satisfatória com os sindicatos, poderemos ser obrigados a aumentar os níveis dos salários em
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valores superiores aos índices inflacionários pelos quais as receitas são corrigidas, ou conceder
outros benefícios que podem resultar em um aumento dos custos ou despesas, ou gerar
insatisfações dos empregados, que podem resultar em greves e/ou paralisações. É possível que não
consigamos repassar os aumentos salariais aos preços dos serviços, o que pode vir a reduzir as
margens, ou, ainda que consiga efetuar tal repasse, poderá resultar em preços não competitivos.
Paralisação da nossa força de trabalho ou greve pode afetar as nossas operações.
Os nossos empregados são representados por sindicatos trabalhistas e estão protegidos por acordos
coletivos ou contratos de trabalho semelhantes, que estão sujeitos à renegociação periódica dentro
dos prazos estabelecidos por lei. Greves e outras paralisações ou interrupções de trabalho em
qualquer uma das nossas instalações, ou que afetem qualquer um dos nossos fornecedores ou
contratados, inclusive aqueles relacionados às condições de trabalho decorrentes da pandemia do
COVID-19, podem ter um efeito adverso sobre nossas operações e nossos negócios.
Podemos não ser capazes de cumprir com os índices financeiros ou outras obrigações
previstas nos nossos contratos de dívida.
Alguns dos contratos financeiros celebrados por nós impõem o cumprimento de determinados
índices financeiros, cláusulas restritivas financeiras e não financeiras (“covenants”), além de outras
obrigações. Dessa forma, caso quaisquer índices financeiros ou outras obrigações sejam
descumpridos e, consequentemente, ocorra qualquer evento de inadimplemento previsto em tais
contratos, as dívidas a eles vinculadas poderão ser consideradas vencidas antecipadamente pelos
nossos respectivos credores de acordo com as disposições aplicáveis nos referidos contratos, e,
como consequência, o nosso fluxo de caixa e a nossa situação financeira poderão ser afetados
adversamente.
Não há garantia de que a Companhia conseguirá renegociar as suas dívidas no futuro caso índices
financeiros ou outras obrigações previstas nos contratos financeiros celebrados pela Companhia
sejam descumpridos. Caso a Companhia não seja capaz de cumprir com os covenants financeiros
e/ou outras obrigações e não consiga renegociar suas dívidas, o saldo em aberto de seus contratos
financeiros poderá vir a ser considerado antecipadamente vencido. Além disso, alguns dos nossos
contratos financeiros contêm cláusulas que estabelecem o seu vencimento antecipado caso ocorra
descumprimento de obrigações ou um evento de inadimplemento em outros contratos em
decorrência de determinadas situações, entre elas, o vencimento antecipado de outros contratos
seja declarado (cross-acceleration ou cross-default). Caso qualquer desses eventos ocorra, o nosso
fluxo de caixa e a nossa situação financeira poderão ser afetados de maneira adversa. Para mais
informações sobre os contratos financeiros de que somos partes, bem como sobre as obrigações a
que estamos sujeitos decorrentes da celebração desses contratos, vide item 10.1(f) deste Formulário
de Referência.
b. relacionados a nosso acionista controlador
Os interesses de nossos acionistas controladores podem ser conflitantes com os interesses
de nossos acionistas minoritários. Adicionalmente, no futuro, os nossos acionistas
controladores poderão alienar as ações de nossa emissão e de nossa titularidade, de forma a
passar a deter menos do que 50% do nosso capital votante.
Os nossos acionistas controladores podem, dentre outras prerrogativas atinentes a acionistas
controladores: (i) eleger e destituir a maioria dos membros do nosso Conselho de Administração; (ii)
dar voto decisivo em qualquer assunto relativo à alteração do controle da Companhia, ainda que não
vise ao melhor interesse dos demais acionistas; (iii) dar voto decisivo em relação a uma fusão ou
parceria estratégica com outra empresa que poderia gerar proveitos consideráveis para as sociedades
envolvidas em tais operações; (iv) determinar o resultado de quase todas as matérias que exigem a
aprovação dos acionistas, incluindo, entre outras, transações com partes relacionadas, reorganizações
societárias, aquisições, venda de ativos, parcerias e o pagamento e prazo de dividendos futuros, o que
poderá conflitar com os interesses dos demais acionistas; e (v) determinar a destinação da parcela do
lucro líquido da nossa Companhia não prevista em lei e/ou no nosso estatuto social.
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Considerando os poderes descritos acima, os nossos acionistas controladores poderão,
eventualmente, adotar medidas que conflitem com os interesses dos demais acionistas e nossos
próprios interesses, ou que não resultem em melhoria dos nossos resultados, o que pode afetar
adversamente nossos negócios.
Adicionalmente, no futuro, os nossos acionistas controladores poderão alienar as ações de nossa
emissão e de nossa titularidade, de forma a passar a deter menos do que 50% do nosso capital
votante. A ausência de um acionista ou grupo controlador vinculado por acordo de voto, titular de
mais de 50% do nosso capital votante poderá dificultar certos processos de tomada de decisão,
incluindo a obtenção de determinadas aprovações societárias por ausência de quórum. Além disso,
nós e nossos acionistas poderemos não gozar da mesma proteção conferida pela Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) contra abusos
praticados por acionistas controladores e, como consequência, podemos ter dificuldade em obter a
reparação dos danos eventualmente causados por nós e decorrentes de decisões aprovadas pela
Assembleia Geral. A ausência de um acionista ou grupo de acionistas controlador poderá nos deixar
suscetível a uma alteração na forma de condução de nossas atividades, o que poderá nos afetar
adversamente.
c. relacionados a nossos acionistas:
Nossos acionistas poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Nossos acionistas têm o direito ao recebimento de um dividendo anual mínimo correspondente a
25% do lucro líquido do exercício, calculado e ajustado nos termos do nosso estatuto social e da Lei
das Sociedades por Ações. No caso de resultado líquido negativo, o acionista não tem direito ao
recebimento de dividendo e/ou juros sobre capital próprio.
Além disso, mesmo na hipótese de verificação de resultado líquido positivo, caso o nosso Conselho
de Administração informe à assembleia geral de acionistas que o pagamento de proventos é
incompatível com a nossa situação econômica, poderá não haver qualquer tipo de pagamento de
dividendos e/ou juros sobre capital próprio aos nossos acionistas.
Ainda, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente
incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual poderá ser
revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos por nós poderão passar a ser
tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro,
impactando o valor líquido a ser recebido pelos acionistas a título de participação nos nossos
resultados.
d. relacionados às controladas e coligadas:
Não aplicável, visto que os riscos relevantes a que as nossas controladas estão expostas já estão
englobados nos riscos descritos neste item 4.1.
e. relacionados a nossos fornecedores:
Em 31 de dezembro de 2018 celebramos um acordo de cooperação ("Acordo de Cooperação")
com a Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ("Fornecedora Dahua"), sociedade pertencente
ao grupo econômico da Dahua Europe B.V., acionista titular de ações representativas de 10%
do nosso capital social ("Dahua"), por meio do qual a Fornecedora Dahua se tornou
fornecedora estratégica da nossa Companhia. Nos termos do Acordo de Cooperação, nós nos
comprometemos a, adquirir exclusivamente da Fornecedora Dahua produtos de circuito
fechado de televisão composto por câmeras de segurança eletrônica e gravadores digitais de
vídeo, sujeito à observância, pela Fornecedora Dahua, de determinadas condições
comerciais, conforme estabelecidas no Acordo de Cooperação. A existência de eventuais
condições comerciais menos vantajosas para nós no futuro poderá provocar um impacto
adverso em nossos negócios, resultados e situação financeira.
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Em 31 de dezembro de 2018, celebramos o Acordo de Cooperação com a Fornecedora Dahua, por
meio do qual nós nos comprometemos a, por um período de 10 anos a contar da data de celebração
do Acordo de Cooperação, adquirir exclusivamente da Fornecedora Dahua produtos de circuito
fechado de televisão composto por câmeras de segurança eletrônica e gravadores digitais de vídeo,
desde que observadas, pela Fornecedora Dahua, a concessão de determinadas condições
comerciais, conforme estabelecidas no Acordo de Cooperação e descritas no item 16.4 deste
Formulário de Referência.
Dessa forma, no âmbito do Acordo de Cooperação, não conseguimos assegurar que os produtos
oferecidos pela Fornecedora Dahua serão ofertados pelas condições mais favoráveis existentes no
mercado. Tampouco conseguimos assegurar que seremos capazes de identificar outros
fornecedores que distribuam os produtos que precisamos em condições mais favoráveis do que
aquelas oferecidas pela Fornecedora Dahua. Caso essa situação seja configurada, perderemos
poder de competitividade em relação aos nossos concorrentes, o que poderá afetar as nossas
vendas, negócios, resultados e condição financeira.
Adicionalmente, não conseguimos assegurar que as condições comerciais acordadas no âmbito do
Acordo de Cooperação serão mantidas no futuro. A existência de eventuais condições comerciais
menos vantajosas para nós no futuro poderá provocar um impacto adverso em nossos negócios,
resultados e situação financeira. Ainda, caso, em razão da existência de condições mais favoráveis
oferecida por terceiros que não a Fornecedora Dahua, nos termos permitido no Acordo de
Cooperação, optemos por vir a contratar outro fornecedor, não conseguimos assegurar que a troca
de fornecedores será saudável e não provocará disrupção em nossas atividades.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, os pagamentos realizados por nós à Dahua
Fornecedora representaram 27,9% do total de nossos gastos com fornecedores no mencionado
exercício social. Dessa forma, qualquer acontecimento relevante que afete a capacidade da Dahua
Fornecedora em honrar com as obrigações assumidas conosco poderá prejudicar o regular exercício
de nossas atividades, afetando a nossa capacidade de comercializar produtos e prestar serviços e,
por consequência, as nossas operações. Ainda, caso a Dahua Fornecedora entre em falência, ou
seja substituída de qualquer forma, seremos obrigados a contratar com outro fornecedor e
poderemos ter dificuldades em encontrar ou, ainda, não conseguir encontrar condições comerciais
similares às que atualmente contratamos com a Dahua Fornecedora.
Dependemos do recebimento de produtos adquiridos dos nossos fornecedores em um prazo
certo e dentro de determinados padrões de qualidade. Adicionalmente, parte das atividades
exercidas por nós requerem a existência de um relacionamento sólido entre nós e os nossos
fornecedores, dado que a realização dessas atividades é significativamente integrada aos
serviços realizados pelos nossos fornecedores. Caso tenhamos que trocar de fornecedores
parte das nossas operações poderá ser afetada, impactando adversamente os nossos
negócios, resultados e situação financeira.
Dependemos do recebimento de produtos adquiridos dos nossos fornecedores em um prazo certo e
dentro de determinados padrões de qualidade que são impostos por nossos clientes. Eventuais atrasos
na entrega dos produtos adquiridos podem ocasionar desabastecimento de nosso estoque o que,
consequentemente, pode afetar as nossas vendas, os nossos resultados e a nossa situação financeira.
Caso os produtos adquiridos dos nossos fornecedores não estejam dentro de determinados padrões
de qualidade que são impostos por nossos clientes, os mesmos poderão reduzir o volume de
compras e poderemos ter nossas vendas, resultados e nossa situação financeira impactados
negativamente. Adicionalmente, não podemos assegurar que continuaremos a comercializar
determinados produtos de forma exclusiva, pois nossos fornecedores poderão fornecê-los aos
nossos concorrentes no futuro, o que poderá impactar negativamente as nossas vendas, resultados
e a nossa situação financeira.
Além disso, as atividades de produção local e comercialização de produtos desenvolvidos
juntamente a fornecedores estrangeiros exercidas por nós requerem a existência de um
relacionamento sólido entre nós e os nossos fornecedores, dado que a realização dessas atividades
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é significativamente integrada aos serviços realizados pelos nossos fornecedores. Como exemplos,
temos software de IOT1 hospedado em nuvem de fornecedores e moldes de injeção de nossa
propriedade nas fábricas de fornecedores.
Adicionalmente, temos pouca interferência na escolha ou mudança dos chipsets2 fabricados por
terceiros e utilizados em nossos produtos. Dessa forma, caso, por qualquer motivo, tenhamos que
trocar de fornecedores, parte das nossas operações poderá ser afetada e, eventualmente, suspensa,
impactando adversamente os nossos negócios, resultados e situação financeira, devido ao tempo
necessário para o desenvolvimento de um novo produto junto a um novo fornecedor.
Por fim, algumas categorias de produtos que comercializamos são adquiridas de fornecedores
estrangeiros (em especial fornecedores chineses que, conjuntamente, representaram 78,5% do valor
que gastamos com compras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019). Por conta
disso, caso algum desses fornecedores não seja capaz de fornecer os produtos na quantidade e na
frequência solicitada por nós (em virtude de quaisquer razões, incluindo em virtude de eventuais
problemas financeiros dos fornecedores, aumento da demanda mundial ou em decorrência de
impactos causados pelo COVID-19) e não possuirmos estoques suficientes destes produtos,
podemos não ser capazes de manter o nível de vendas na categoria afetada, o que pode afetar
adversamente as nossas atividades e os nossos resultado. Adicionalmente, a ocorrência de qualquer
evento político, econômico, social, mercadológico, sanitário ou de outra natureza que tenha o condão
de interferir no nosso relacionamento comercial com esses fornecedores poderá afetar
adversamente as nossas operações, resultados e situação financeira.
Podemos ser afetados caso nossos fornecedores venham a se utilizar de práticas irregulares.
Podemos ser negativamente afetados caso nossos fornecedores apresentem problemas
relacionados a questões trabalhistas ou à sustentabilidade, emprego de mão de obra infantil ou
análoga à escrava, e condições de segurança impróprias ou mesmo que venham a se utilizar dessas
ou outras irregularidades para terem um custo mais baixo de nossos produtos, bem como caso
nossos fornecedores pratiquem atos, em benefício ou interesse nossos, em violação à legislação
anticorrupção aplicável (incluindo, mas não se limitando, à Lei 12.846/2013 e o Decreto 8.420/2015).
O resultado de tais ações poderá ensejar processos administrativos e judiciais e provocar prejuízos
à nossa imagem, reputação e à qualidade dos nossos produtos, e, como consequência, perda de
atratividade junto aos nossos clientes, afetando adversamente os nossos negócios.
Nós podemos figurar como responsáveis solidárias ou subsidiárias das dívidas trabalhistas
e previdenciárias de terceirizados.
A utilização de mão-de-obra terceirizada pode implicar na assunção de contingências de natureza
trabalhista e previdenciária. A assunção de tais contingências é inerente à contratação de terceiros,
uma vez que pode nos ser atribuída, na condição de tomadores de serviços de terceiros, a
responsabilidade pelos débitos trabalhistas e previdenciários dos empregados das empresas
prestadoras de serviços, quando essas deixarem de cumprir com suas obrigações trabalhistas e
previdenciárias. A ocorrência de eventuais contingências é de difícil previsão e quantificação, e se
vierem a se consumar poderão afetar adversamente a nossa situação financeira, bem como impactar
negativamente nossa imagem em caso de eventual aplicação de multa ou pagamento de
indenização.
Por fim, caso uma ou mais das empresas prestadoras de serviços terceirizados descontinue suas
atividades ou interrompa a prestação de serviços, as nossas operações poderão ser prejudicadas, o
que poderá acarretar um efeito adverso em nossos resultados e condição financeira.

1
IOT, em inglês, significa Internt of Things (Internet das Coisas, numa tradução literal para o português). É um conceito que se refere à
interconexão digital de objetos cotidianos com a Internet, conexão dos objetos mais do que das pessoas. Significa, em outras palavras, soluções
que se comunicam/conectam entre si, objetos e softwares. Ex: geladeiras inteligentes, sistemas de compras automáticas, televisão e iluminação
controlados por voz, Izy Speak, Smart lâmpadas.
2
Chipsets são chips de memória; dados utilizados nos eletrônicos comercializados por nós.

676

PÁGINA: 40 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Estamos sujeitos a riscos relacionados à administração de nosso estoque.
Estamos sujeitos a diversos riscos relacionados à rede de reposição e à otimização de estoques, por
exemplo, a capacidade de produção dos nossos fornecedores chineses, mudanças rápidas de ciclos,
demanda e preços de produtos, capacidade dos fornecedores chineses em nos enviar produtos,
desembaraço aduaneiro das mercadorias adquiridas, mudanças na demanda do consumidor e nos
padrões de gastos do consumidor e outros fatores.
A demanda por nossos produtos pode mudar significativamente entre o momento em que compramos os
produtos de nossos fornecedores e o momento da venda para os clientes e consumidores finais, o que
pode diminuir a nossa capacidade de vender os produtos mantidos em estoque. Além disso, não é
possível assegurar que selecionaremos corretamente os novos produtos a serem fabricados e/ou
importados, ou que a nossa estimativa inicial da demanda por tal produto será mantida ou correta. A
aquisição de certos produtos pode exigir prazo de entrega longo, bem como realização de pré-pagamento
significativo, além da possibilidade de não poder retornar ou trocar tais produtos para os nossos
fornecedores. Qualquer um dos fatores acima pode afetar adversamente os nossos resultados.
A entrega de produtos aos nossos clientes depende dos nossos sistemas de transporte e de
infraestrutura. Adicionalmente, atualmente enfrentamos e devemos continuar a enfrentar
problemas relacionados à estrutura logística de transporte no Brasil.
O sucesso de nossa operação depende, dentre outros fatores, da nossa capacidade de gerenciar a
logística envolvida na comercialização de nossos produtos, o que inclui a nossa capacidade de
contratar e lidar com transportadoras terceirizadas. Dessa forma, várias etapas da nossa operação
(incluindo a compra de matéria-prima, a importação de produtos, a venda de produtos) depende do
funcionamento contínuo de infraestrutura logística, o que inclui portos, aeroportos, rodovias e demais
meios de transporte utilizados por nossos prestadores de serviços, fornecedores e clientes.
Adicionalmente, a infraestrutura de transportes no Brasil enfrenta atualmente vários problemas,
dentre os quais incluem-se a saturação e a falta de investimentos na expansão e modernização da
infraestrutura portuária e aeroportuária, o elevado custo da mão-de-obra especializada, a elevada
carga tributária incidente sobre essas operações, e o precário estado de conservação viária e da
frota de transportes. Além disso, destacam-se como obstáculos as constantes greves e paralisações
de servidores públicos e entidades privadas ligadas ao setor de transportes.
Desse modo, qualquer evento adverso (greve, incêndio, problemas logísticos, enchente, roubos,
dentre outros), qualquer interrupção ou redução significativa nos serviços prestados pelos Correios
em infraestruturas de transporte, no funcionamento das infraestruturas de transporte ou, ainda
qualquer incapacidade de transportar produtos entre essas instalações e/ou para os fornecedores
ou clientes, por qualquer razão, pode atrasar ou impedir a distribuição de nossos produtos,
prejudicando a demanda ou os preços de produtos e impedindo ou atrasando sua entrega ou, ainda,
impondo custos adicionais aos produtos, o que pode reduzir as nossas vendas e afetar adversa e
negativamente os nossos negócios, resultados e condição financeira.
Nesse mesmo sentido, a declaração da pandemia do COVID-19, por ter desencadeado severas
medidas restritivas por autoridades governamentais no mundo todo, que incluíram restrições as
viagens e interrupções na cadeia de suprimentos, também afetou e pode continuar afetando
negativamente a logística envolvida na comercialização de nossos produtos.
f. relacionados a nossos clientes
Estamos sujeitos a reclamações de consumidores nas esferas judiciais e administrativas em
razão de defeitos de produtos, o que poderia nos ensejar condenações por indenização e
afetar negativamente nossa imagem e ter um efeito adverso em nossas operações.
Adicionalmente, alguns dos produtos que comercializamos (por exemplo, câmeras de
segurança) podem ser utilizados de forma inadequada por nossos parceiros, expondo a
intimidade e violando o direito de privacidade de nossos clientes, o que também poderá nos
ensejar demandas judiciais.
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As atividades de pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos realizadas
por nós no âmbito de nossas operações podem estar expostas a certos riscos, podendo inclusive
acarretar lesões sérias e a morte de colaboradores e clientes, em caso de falha no produto e/ou erro
de projeto. Reclamações de responsabilidade civil podem ser apresentadas contra nós, no tocante
a qualquer dos produtos eletrônicos ou de outra natureza que vendemos e serviços que prestamos,
e poderemos ficar obrigados a suspender ou interromper nossas atividades e a venda de
determinados produtos ou a prestação de determinados serviços ou, ainda, a recolher produtos por
nós comercializados. Além de despesas naturalmente acarretadas no contexto de condenação a
indenização por danos morais ou materiais, acordos ou custos de defesa, existe ainda a possibilidade
de danos a nossa imagem em decorrência desses fatos.
O limite da cobertura dos seguros que mantemos poderá não ser adequado para nos proteger de
reclamações futuras. Dessa forma, caso eventuais ações judiciais referentes à responsabilização por
danos causados a colaboradores e/ou clientes resultem em sentenças desfavoráveis a nós,
poderemos incorrer em danos à nossa reputação e em indenizações financeiras que podem não ser
cobertas integralmente pelos nossos seguros, podendo acarretar efeitos adversos sobre nós.
Adicionalmente, alguns dos produtos que comercializamos (por exemplo, câmeras de segurança)
podem ser utilizados de forma inadequada e não autorizada por nossos parceiros, expondo a
intimidade e violando o direito de privacidade de nossos clientes, o que também poderá nos ensejar
demandas judiciais por indenização por danos morais e afetar negativamente a nossa reputação.
g. relacionados ao setor da economia no qual atuamos
Parte relevante das matérias primas e/ou componentes utilizados por nós são importados ou
têm seus preços direta ou indiretamente atrelados ao dólar. Uma oscilação brusca e
inesperada em seus preços poderá provocar um efeito adverso em nossos resultados e
situação financeira.
As principais matérias primas importadas por nós são resinas plásticas, placas de circuito impresso,
semicondutores, transformadores, passivos eletrônicos e itens eletromecânicos, os quais respondem
pela maior parte dos custos de nossas matérias primas. Além disso, uma outra parte desse item é
proveniente da aquisição de matéria prima nacional, indiretamente atrelada ao dólar, tais como
embalagens e peças metálicas. Em razão de essas matérias primas serem importadas ou terem
seus preços indiretamente atrelados ao dólar, seus valores e/ou de seus componentes flutuam de
acordo com a oscilação mundial da oferta e da procura, bem como de acordo com a cotação do
dólar. Em 30 de setembro de 2020, cerca de 85% de nosso custo do produto vendido é vinculado ao
dólar. Historicamente, os preços dessas matérias primas no mercado internacional sofreram
flutuações devido a uma série de fatores, inclusive devido à pandemia do COVID-19, sobre os quais
nós não temos e não teremos controle.
Ademais, restrições ao número de fabricantes impostas pelo governo brasileiro para certos insumos
e as localizações geográficas dos fabricantes internacionais desses insumos, apresentam certos
riscos, incluindo: (i) dificuldades em gerenciar inventário devido a uma incapacidade de prever com
precisão a disponibilidade doméstica de certos insumos, ou atrasos na entrega de tais insumos; e (ii)
a imposição de direitos aduaneiros ou outros direitos sobre insumos-chave que são importados.
Caso ocorra uma variação significativa nos preços das matérias primas para a produção dos nossos
equipamentos eletrônicos, os fabricantes necessitarão repassar nos preços finais dos produtos o
aumento deste custo para nossos clientes, sendo que tal repasse poderá não ser possível por um
determinado período de tempo, o que poderá vir a diminuir temporariamente a margem de lucro
desta indústria e nos afetar adversamente. Adicionalmente, um aumento significativo nos preços das
matérias primas pode encarecer o preço final destes produtos oferecidos pela indústria a ponto de
reduzir parte da demanda proveniente de consumidores das classes de renda mais baixas, reduzindo
o tamanho do mercado como um todo e, por conseguinte, causar um efeito adverso nas nossas
vendas.
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As matérias primas e/ou componentes utilizados por nós estão sujeitos a flutuações de preço.
As matérias primas e/ou componentes utilizados por nós estão sujeitos a flutuações de preço
decorrentes da situação conjuntural do mercado, que poderão causar eventualmente situações
adversas em nossas atividades, com impacto em nossos custos de aquisição de materiais e serviços.
Os preços das matérias-primas e dos componentes utilizados por nós são influenciados por uma
série de fatores sob os quais temos pouco ou nenhum controle, incluindo, mas não se limitando às
condições econômicas internacionais e nacionais, regulamentações e políticas governamentais e
relação entre oferta e demanda mundial. Adicionalmente, podem ocorrer aumentos de preço das
matérias primas e/ou componentes utilizados por nós, em valores superiores àqueles apurados pelos
índices de reajustamento dos respectivos contratos, inclusive devido à pandemia do COVID-19.
Nesse caso, poderemos não ser capazes de repassar aos nossos clientes, no seu devido tempo, os
aumentos de custos dos produtos, o que poderá vir a diminuir a nossa margem de lucro e causar um
efeito adverso nas nossas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Estamos sujeitos a possíveis atrasos motivados por greves nas alfândegas, portos e Receita
Federal.
Como uma boa parte das matérias primas e/ou componentes utilizados por nós são importados,
sendo transportados via aérea ou marítima, estamos sujeitos ao regular funcionamento da Receita
Federal do Brasil e demais autoridades aduaneiras para que os produtos importados sejam liberados
e cheguem até nós. Dessa forma, possíveis greves de funcionários da Receita Federal, alfândegas,
aeroportos e portos podem afetar a entrega desses materiais por nossos fornecedores, e, por
consequência, nossa capacidade produtiva, o que poderá ter um efeito adverso nas nossas
operações, resultados e situação financeira. Adicionalmente, possíveis falhas logísticas no
transporte das nossas matérias primas e/ou dos nossos componentes poderão causar efeito adverso
em nossa capacidade produtiva.
As nossas atividades estão concentradas em um setor que abrange uma gama de atividades
e, por essa razão, possui um número considerável de sociedades atuantes, desde pequenas
empresas a grandes multinacionais. Um aumento da concorrência nos mercados em que
operamos por meio do surgimento de novos concorrentes ou da expansão dos concorrentes
atuais poderá prejudicar nossa participação de mercado e exercer pressão para redução dos
nossos preços, ocasionando a redução da nossa margem de lucro.
As nossas atividades estão concentradas no desenvolvimento, fabricação e comercialização de
produtos e soluções eletrônicas e tecnológicas no Brasil, um setor que abrange uma gama de
atividades e, por essa razão, possui um número considerável de sociedades atuantes. Concorremos
com empresas de soluções tecnológicas nacionais e internacionais, bem como fabricantes de
produtos e soluções tecnológicas.
Conforme descrito no item 7.3 deste formulário de referência a nossa atividade comercial pode ser
dividida nas seguintes unidades de negócios: (i) comunicação; (ii) redes (iii) controle de acesso; (iv)
segurança eletrônica; (v) energia solar; e (vi) energia. Dessa forma, a alta abrangência da nossa
atividade empresarial nos expõe a ambientes de competição em diferentes frentes de atuação, o que
pode dificultar a nossa estratégia de expansão e manutenção de mercado (market share).
Os nossos concorrentes são dos mais variados portes, desde médias empresas a grandes
multinacionais com tradição de mercado, amplo portfólio e alta capilaridade. Caso qualquer de
nossos concorrentes lance no mercado algum produto ou serviço disruptivo, nossas vendas poderão
ser adversamente afetadas, impactando os nossos negócios, os nossos resultados e a nossa
situação financeira. Ainda, a nossa participação de mercado poderá ser reduzida caso não
consigamos nos manter competitivos, principalmente no que se refere à manutenção dos preços de
nossos produtos ou serviços compatíveis com os orçamentos de nossos clientes. Um aumento no
nível de competição no setor em que atuamos por meio do surgimento de novos concorrentes ou da
expansão dos concorrentes atuais pode limitar nossa capacidade de crescimento e pressionar para
baixo os preços de nossos produtos e serviços, reduzindo nossas receitas e afetando adversamente
nosso negócio, margem de lucro, resultados e fluxo de caixa.
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Adicionalmente, grandes e sólidas sociedades estrangeiras que desenvolvem atividades
empresariais similares às nossas ainda não atuam no Brasil e os mercados em que atuamos
apresentam reduzidas barreiras de entradas. Caso essas sociedades passem a atuar no mercado
local, a nossa concorrência poderá aumentar, o que poderá impactar as nossas vendas, as nossas
operações e os nossos resultados.
Ainda, caso qualquer fornecedor passe a vender os produtos que comercializamos diretamente a
nossos clientes, poderemos ser adversamente afetados, visto que o encurtamento da cadeia
fornecedor-vendedor-cliente poderá resultar em uma redução do custo do produto e, por
consequência, os produtos que comercializamos poderão passar a ser vendidos por preços
significativamente menores do que os que conseguimos praticar.
Caso não sejamos capazes de nos manter competitivos devido as reduzidas barreiras de entrada ou
caso não consigamos responder adequadamente as estratégias de nossos concorrentes atuais ou
daqueles que vierem a se tornar nossos concorrentes no futuro, poderemos ter a nossa participação
em um ou mais mercados reduzida, o que consequentemente reduzirá nossas receitas e criará uma
pressão sobre os preços de nossos produtos e serviços, afetando adversamente nossos negócios,
resultados operacionais e situação financeira.
h. relacionados à regulação do setor em que atuamos:
Somos titulares de incentivos e benefícios fiscais federais, estaduais e municipais
concedidos para a indústria de equipamentos de informática e desenvolvimento de
tecnologia, além de incentivos regionais atrelados ao desenvolvimento de nossas atividades.
O cancelamento ou a não renovação de tais incentivos e benefícios podem afetar
adversamente os nossos resultados.
Nós somos titulares de incentivos tributários para a produção de bens de informática, tanto na esfera
estadual quanto federal. Entre os incentivos federais, merece destaque a isenção do IPI e a aplicação
do coeficiente de redução (CRA) do Imposto de Importação ambos previstos no Decreto Lei nº
288/1967 e na Lei nº 8.387/1991, que tratam da produção de bens de informática com Processo
Produtivo Básico (PPB) na Zona Franca de Manaus (ZFM).
Até 31 de março de 2020, nós também gozamos de redução da alíquota do IPI nas operações de venda de
bens de informática com Processo Produtivo Básico (PPB), nos termos da Lei nº 8.248/1991, tal incentivo
está vigente até 31 de março de 2020, quando entrarão em vigor as alterações legislativas promovidas pela
Lei nº 13.969/2019. Em 26 de dezembro de 2019, foi editada a Lei nº 13.969/2019, que, por intermédio da
alteração da legislação de regência da matéria, qual seja a Lei nº 8.248/1991, revogou a redução da alíquota
do IPI para os bens de informática produzidos com PPB e instituiu um sistema de créditos financeiros,
convertidos em créditos federais, obtidos através de um multiplicador sobre o investimento em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) realizados pelas indústrias de bens de informática.
Em observância ao disposto na redação original da Lei nº 8.248/1991, o critério financeiro previsto
na Lei nº 13.969/2019, terá vigência até 31 de dezembro de 2029, desde que atendidas as condições
para sua fruição.
Dessa forma, a Lei nº 13.969/2019 revogou a redução da alíquota do IPI dos bens de informática e
conferiu à indústria de tecnologia que realiza investimento em PD&I créditos tributários de natureza
distinta, e de grandeza ligeiramente inferior àquela constante da redação original do artigo 4º da Lei
nº 8.248/1991, instituindo tratamento tributário diferenciado para as indústrias localizadas nas
regiões contempladas nas SUDAM e SUDENE.
Cumpre notar que os incentivos fiscais concedidos às indústrias estabelecidas na Zona Franca de
Manaus – quais sejam, a isenção do IPI e a aplicação do CRA para o cálculo do Imposto de
Importação, não foram questionados no âmbito da OMC e, por força do disposto nos artigos 40 e 92A do ADCT, deverão ser mantidos até 2073. Nós somos beneficiários do crédito estímulo de ICMS
no Estado do Amazonas, que implica redução a zero do ICMS devido na operação de saída de
produtos de informática produzidos com PPB na Zona Franca de Manaus.
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Por força do disposto na legislação de regência e nos respectivos atos concessivos, nós estamos
sujeitos à (i) realização de investimento mínimo anual em atividades de pesquisa, desenvolvimento
e Inovação (PD&I), conforme descrito no item 10.8.a “i” deste formulário de Referência; (ii)
apresentação anual dos relatórios às autoridades competentes, em especial ao MCTIC e à
SUFRAMA; e (iii) ao cumprimento do PPB – Processo Produtivo Básico, aprovado pelos respectivos
decretos e portarias interministeriais.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o efeito dos referidos
incentivos e benefícios fiscais reconhecidos no nosso resultado sobre o nosso lucro líquido foi de
R$142.720 mil ou 75,4%, R$129.914 mil ou 79,9% e R$130.824 mil ou 71,2%, respectivamente,
líquido das despesas vinculadas ao gozo dos incentivos e benefícios, verificadas nos mencionados
exercícios sociais.
Não é possível assegurar que, após o término de seu prazo de vigência ou ainda por meio de ato do
Poder Legislativo ou Executivo, os incentivos fiscais de que atualmente somos titulares não serão
revogados, em especial àqueles não vinculados à produção da Zona Franca de Manaus ou, ainda,
que será possível obter novos incentivos ou benefícios fiscais em condições favoráveis, o que poderá
afetar adversamente as nossas operações. O atendimento a todas as regras relativas ao PPB é
complexo, pois existem alterações frequentes e nem sempre os critérios impostos pelas autoridades
são suficientemente claros. Para mais informações sobre os nossos benefícios fiscais e impacto das
despesas vinculadas ao gozo dos mencionados benefícios nos três últimos exercícios sociais, vide
item 10.9 deste Formulário de Referência.
A suspensão, a modificação, o cancelamento ou a não renovação de nossos incentivos fiscais
federais e estaduais podem afetar adversamente nossos resultados.
Não é possível assegurar que não haverá reforma tributária nos próximos anos com alteração
significativa da carga tributária do setor, em especial em relação aos incentivos e benefícios fiscais
não destinados à Zona Franca de Manaus. Também não é possível assegurar que novos benefícios
ou incentivos fiscais serão criados expirado o prazo de vigência daqueles de nossa titularidade
atualmente. Caso os incentivos fiscais sejam alterados ou expirem e não sejam substituídos por
incentivos de grandeza similar, os nossos resultados poderão ser negativamente impactados.
Podemos sofrer multas e restrições relacionadas à legislação consumerista brasileira.
No Brasil, a legislação de defesa do consumidor é rigorosa e protetiva aos consumidores. A
legislação de defesa do consumidor imputa às empresas o ônus da prova na demanda de um cliente.
Diante desse contexto, cortes judiciais podem adotar posturas favoráveis aos pleitos formulados por
consumidores de produtos e serviços oferecidos no mercado. Caso verificadas tais medidas
protetivas aos consumidores, as quais não podem ser assumidas como regra absoluta, colocarão o
prestador de serviço ou fornecedor de produtos em desvantagem em processos judiciais envolvendo
relações de consumo.
A proteção judicial ao consumidor pode ser exercida por meio de ações individuais ou coletivas e, no
caso de ações coletivas, as ações podem ser propostas por autoridades estaduais ou federais,
mediante órgãos da administração pública direta ou indireta, notadamente o Ministério Público ou o
PROCON, com o propósito de proteger os direitos do consumidor, ou por organizações de proteção
ao direito do consumidor.
Ações judiciais ou processos administrativos poderão ser propostos sob as alegações de que os
nossos produtos estavam deteriorados, adulterados, ou não continham informações adequadas,
dentre outras.
Caso venhamos a ser responsabilizados ou condenados por defeitos, erros ou falhas de nossos
produtos (incluindo acidentes) em uma ação judicial, tal decisão poderá ter um efeito material
adverso em nosso negócio, nossa reputação, nossa marca, nosso resultado operacional e financeiro
e em nosso fluxo de caixa, além de vir a impactar negativamente nossa lucratividade.
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Adicionalmente, a apresentação de defesa em uma ação judicial cujo objeto é nossa
responsabilidade por defeitos em produtos pode demandar um custo adicional elevado, bem como
requerer substancial atenção e tempo de nosso pessoal administrativo e técnico. Ainda, a publicidade
negativa que poderia vir a ser gerada em relação a defeitos, erros ou falhas em nossos produtos
(incluindo acidentes) e à sua qualidade poderia afetar adversamente a nossa reputação perante
atuais e futuros consumidores, assim como nossa imagem corporativa e de nossas marcas, o que
poderia causar um efeito adverso relevante em nossos negócios e situação financeira.
Ainda, decisões judiciais desfavoráveis poderão afetar adversamente a nossa imagem e a imagem
de nossas marcas, afetando, consequentemente, nossas vendas e nossa reputação, o que pode
impactar adversamente os nossos resultados e a nossa situação financeira. Para mais informações
sobre os processos relevantes de que somos partes vide Seção 4 deste Formulário de Referência,
em especial itens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.
i. relacionados aos países estrangeiros onde atuamos
Não aplicável, uma vez que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 100% da
nossa receita foi proveniente de relações comerciais realizadas no Brasil.
j. relacionados a questões socioambientais
O não cumprimento da legislação e regulamentação ambiental pode afetar adversamente o
nosso negócio.
Estamos sujeitos a uma ampla legislação e regulamentação federal, estadual e municipal referentes
à preservação e proteção do meio ambiente. Entre outras obrigações, essa legislação e
regulamentação estabelecem padrões e exigências de licenciamento ambiental e padrões de
qualidade de emissão e gerenciamento ambiental, bem como exigências relacionadas a áreas
especialmente protegidas.
As nossas atividades industriais estão sujeitas a licenciamento ambiental, por meio do qual são
impostas condicionantes técnicas na licença ambiental para o desenvolvimento das atividades.
Eventual descumprimento de referidas condicionantes nos sujeita a multas ou até mesmo à
revogação e/ou suspensão da licença, implicando na total paralisação das atividades por tempo
indeterminado, o que poderá ter um efeito adverso sobre nossa reputação, nossos negócios e nossa
situação financeira.
Além disso, somos responsáveis pela destinação final de resíduos sólidos gerados pelas nossas
atividades industriais, assim como dos nossos produtos pós-consumo que estão sujeitos a logística
reversa, tais como baterias. A destinação final dos resíduos de fábrica e pós-consumo é realizada
por meio de empresas especializadas. Caso tais empresas não realizem a destinação final de acordo
com as normas ambientais, podemos ser responsabilizados nas esferas administrativas e penais,
observados os termos da legislação aplicável, e civil em casos de danos ambientais, podendo
implicar em efeito adverso e dano reputacional.
A legislação federal impõe responsabilidade objetiva àquele que direta ou indiretamente causar dano
ambiental, sendo que o dever de reparar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros afetados independe de dolo ou culpa. Violação ou falha no cumprimento das leis e
regulamentações ambientais aplicáveis, pode nos submeter a sanções administrativas e penais,
além da obrigação de remediar os danos causados ao meio ambiente e/ou indenizar terceiros.
Por fim, não podemos assegurar que a legislação e regulamentação não se tornarão ainda mais
rigorosas. Caso se tornem mais rigorosas, poderemos ter que aumentar significativamente os nossos
gastos para cumprimento dessas leis e regulamentações ambientais. Investimentos ambientais não
previstos podem reduzir os recursos disponíveis para outros investimentos e podem nos afetar
substancial e adversamente.
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k. outros riscos
Riscos relacionados a questões macroeconômicas
Surtos de doenças transmissíveis em escala global têm acarretado medidas diversas cujos
efeitos podem levar a maior volatilidade no mercado de capitais global e à potencial
desaceleração do crescimento da economia brasileira.
Surtos de doenças transmissíveis em escala global, como a recente pandemia do vírus COVID-19,
conhecido como novo coronavírus, têm levado autoridades públicas e agentes privados em diversos
países do mundo a adotar uma série de medidas voltadas à contenção do surto, que podem incluir,
restrições à circulação de bens e pessoas nacional ou internacionalmente, quarentena de pessoas
que transitaram por áreas de maior risco, cancelamento ou adiamento de eventos públicos,
suspensão de operações comerciais, fechamento de estabelecimentos abertos ao público, entre
outras medidas mais ou menos severas, e essas medidas podem permanecer em vigor por um
período significativo de tempo. Essas políticas influenciaram o comportamento da população em
geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das atividades de empresas de
diversos setores.
Tais medidas podem impactar as operações das empresas e o consumo das famílias, e por
consequência, o crescimento real do produto interno bruto do Brasil (PIB) e do poder de compra dos
nossos consumidores. Conforme mencionado no item 10.2 deste Formulário de Referência, os
nossos resultados operacionais sofrem impactos diretos decorrentes de uma oscilação do PIB e do
poder de compra dos consumidores. Dessa forma, uma redução do PIB nos próximos anos poderá
afetar negativamente os nossos resultados.
Inexistem eventos recentes comparáveis que possam nos fornecer orientação quanto ao efeito da
disseminação do COVID-19 e de uma pandemia global. Dessa forma, como resultado, o impacto
final da pandemia do COVID-19, de uma epidemia ou pandemia semelhante é altamente incerto e
sujeito a alterações. Ainda, cabe destacar que qualquer surto de doença que afete o comportamento
das pessoas, como o surto do COVID-19, pode ter impacto adverso nos mercados, principalmente
no mercado acionário. As ações de emissão da Companhia, e toda a classe de ativos similares que
compõem o mercado de capitais global, podem apresentar uma maior volatilidade resultando em
pressão negativa na economia mundial e, consequentemente, nos nossos negócios e na cotação
dos valores mobiliários de nossa emissão.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia
brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, o que pode afetar
adversamente a cotação dos mencionados ativos (inclusive de nossas ações).
A instabilidade política tem afetado adversamente a economia brasileira, os nossos negócios
e os resultados de nossas operações, podendo afetar também o preço de negociação de
nossas ações.
O ambiente político do Brasil historicamente influenciou, e continua a influenciar, o desempenho da
economia do país. Crises políticas afetaram e continuam a afetar a confiança dos investidores e do
público em geral, o que resultou na desaceleração da economia e no aumento da volatilidade dos
valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras.
Nos últimos anos, os mercados brasileiros enfrentaram um aumento da volatilidade devido às
incertezas relacionadas com os escândalos de corrupção, os quais continuam sendo investigados
pelo Ministério Público Federal nas Operações Lava Jato, Zelotes, Greenfield, Eficiência, dentre
outras, e ao impacto dos escândalos sobre a economia e ambiente político brasileiro. Membros do
Governo Federal e do Poder Legislativo e Executivo, bem como altos executivos de grandes
empresas foram presos, condenados ou estão sendo processados ou investigados pelo crime de
corrupção, dentre outros crimes que envolvem o pagamento de propina.
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O desenvolvimento desses casos de condutas antiéticas pode afetar adversamente nossa condição
financeira e nossos resultados, bem como a cotação de nossas ações. Não podemos prever se as
investigações em curso irão conduzir a uma maior instabilidade política e econômica, nem se novas
alegações contra funcionários e executivos do governo e/ou companhias privadas surgirão no futuro.
Adicionalmente, até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro estava sendo
investigado pelo Supremo Tribunal Federal pela suposta prática de atos impróprios alegados pelo
ex-ministro da Justiça, Sr. Sergio Moro. Segundo o ex-ministro, o presidente teria solicitado a
nomeação de funcionários da polícia federal brasileira. Caso o presidente tenha cometido tais atos,
quaisquer consequências resultantes, incluindo um potencial impeachment, poderiam ter efeitos
adversos relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como em negócios que operam
no Brasil, inclusive em nossos negócios.
Ainda, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro tem sido criticado tanto no Brasil quanto
internacionalmente, com os efeitos desestabilizadores da pandemia do COVID-19, aumentando a
incerteza política e a estabilidade no Brasil, particularmente após a saída de vários ministros e outros
membros de alto nível e alegações de corrupção contra o presidente Bolsonaro.
Além disso, qualquer dificuldade do Governo Federal em conseguir maioria no Congresso Nacional
poderia resultar em impasse, agitação política e manifestações massivas e/ou greves que poderiam
afetar adversamente as nossas operações. Incertezas em relação à implementação, pelo novo
governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e previdenciária, bem como à legislação
pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica, bem como afetar diretamente o
crescimento do país. Conforme mencionado no item 10.2 deste Formulário de Referência, os nossos
resultados operacionais sofrem impactos diretos decorrentes de uma oscilação do PIB e do poder
de compra dos consumidores. Dessa forma, uma redução do PIB nos próximos anos poderá afetar
negativamente os nossos resultados. Adicionalmente, a instabilidade política e econômica podem
aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
Ainda conforme mencionado no item 10.2 deste Formulário de Referência, a taxa de câmbio afeta
os nossos custos, principalmente, em razão da necessidade de importação de componentes
eletrônicos, em sua maioria produzidos no exterior e comercializados em dólar. Em 30 de setembro
de 2020, cerca de 85% de nosso custo do produto vendido é vinculado ao dólar. Com isso, a variação
da taxa de câmbio pode impactar nossos resultados, principalmente na medida em que não
conseguirmos repassar eventuais aumentos de custos aos nossos consumidores por meio de
aumento de preços. A instabilidade econômica e as incertezas com relação à política monetária a
ser adotada pelo governo federal intensificam o risco de depreciação do real frente ao dólar.
O Presidente do Brasil tem poder para determinar políticas e expedir atos governamentais relativos
à condução da economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o desempenho
financeiro das empresas, incluindo os nossos. Não podemos prever quais políticas o Presidente irá
adotar, muito menos se tais políticas ou mudanças nas políticas atuais poderão ter um efeito adverso
sobre a economia brasileira inclusive sobre os nossos negócios.
A incerteza política e econômica e quaisquer novas políticas ou mudanças nas políticas atuais podem
ter um efeito adverso sobre nossos negócios, resultados operacionais, situação financeira e
perspectivas. A incerteza sobre se o atual governo implementará mudanças na política ou
regulamentação que afetem esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade dos títulos emitidos no exterior por empresas
brasileiras. Historicamente, o cenário político no Brasil influenciou o desempenho da economia
brasileira; em particular, crises políticas afetaram a confiança dos investidores e do público em geral,
o que afetou e poderá continuar a afetar adversamente o desenvolvimento econômico no Brasil.
Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha
o condão de impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da população, o
que, poderá resultar em uma diminuição do número de vendas dos nossos produtos.
Adicionalmente, disputas comerciais internacionais (a exemplo da atualmente vivenciada
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entre os Estados Unidos e a China) poderão influenciar o fluxo de suprimentos (em especial
de aparatos tecnológicos), o que poderá impactar negativamente as nossas operações.
Conforme mencionado no item 10.2 deste Formulário de Referência, os nossos resultados
operacionais sofrem impactos diretos decorrentes de uma oscilação do PIB e do poder de compra
dos consumidores. Dessa forma, crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer
outro tipo de crise, poderão afetar o poder aquisitivo da população, que poderá resultar em uma
diminuição do número de venda dos nossos produtos e nos afetar adversamente.
A crise financeira originada nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2008, por exemplo, provocou
o aumento do dólar frente ao real, a restrição de crédito no mercado interno, o aumento das taxas
de desemprego, o aumento da inadimplência e, consequentemente, a redução do consumo no Brasil.
No mesmo sentido, a crise político-econômica vivenciada pelo país entre 2015-2016, teve um
impacto relevante nas taxas de desemprego, diminuindo o poder aquisitivo da população e,
consequentemente o consumo no país.
Recentemente, o mundo tem sido afetado por uma pandemia (COVID-19) que tem provocado
impactos econômicos negativos globais. Como resultado da pandemia, acredita-se que o poder
aquisitivo da população brasileira reduzirá, o que poderá provocar uma redução no poder de compra
e impactar o nosso volume de vendas. O impacto no volume de nossas vendas poderá afetar
negativamente os nossos resultados e a nossa situação econômica.
Adicionalmente, disputas comerciais internacionais (a exemplo da atualmente vivenciada entre os
Estados Unidos e a China) ou o surgimento de atritos diplomáticos entre o Brasil e outros países (em
especial a China, país de origem de alguns dos nossos fornecedores) poderão impactar a cadeia de
suprimentos global, causando dificuldade no acesso a aparatos tecnológicos, escassez de
componentes eletrônicos, tais como chipsets (componente essencial para diversos dos produtos que
comercializamos), o que poderá impactar negativamente as nossas operações.
O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa na economia
brasileira. A conjuntura política e econômica brasileira pode causar um efeito adverso nas
nossas atividades.
Historicamente, a economia brasileira tem sofrido intervenções frequentes por parte do Governo
Federal, que por vezes, realiza modificações significativas em nossas políticas e normas. As medidas
tomadas pelo Governo Federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas,
frequentemente implicam aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de
preços, intervenções no mercado de câmbio, controle de capital e limitação às importações, entre
outras medidas. Não temos controle sobre as medidas e políticas que o Governo Federal pode vir a
adotar no futuro, e tampouco podemos prevê-las. Os nossos negócios, situação econômicofinanceira e resultados poderão vir a ser adversamente afetados pelos seguintes fatores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taxas de juros (as nossas aplicações financeiras são indexadas ao CDI, sendo que uma
diminuição do CDI provocará a redução de nossas receitas financeiras);
controles cambiais e restrições a remessas para o exterior (que pode impactar as nossas
relações comerciais com fornecedores estrangeiros);
política monetária;
flutuações cambiais (a taxa de câmbio afeta os nossos custos, principalmente, em razão da
necessidade de importação de componentes eletrônicos, em sua maioria produzidos no
exterior e comercializados em dólar);
alteração das normas trabalhistas, legais e regulatórias;
inflação (risco no aumento de despesas com salários, contratos de aluguel e matérias de
consumo, conforme descrito no item 10.2 deste Formulário de Referência);
liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
expansão ou contração da economia brasileira;
política fiscal e alterações na legislação tributária (principalmente aquelas atinentes aos
benefícios fiscais a que temos direito);
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•
•
•
•
•

controle sobre importação e exportação (o que pode impactar a compra de produtos
importados, sendo que, em 30 de setembro de 2020, cerca de 85% de nosso custo do
produto vendido é vinculado ao dólar);
greves de portos, alfândegas e autoridades fiscais (o que pode dificultar a importação de
produtos);
saúde pública, inclusive em razão de epidemias e pandemias, como a atual pandemia do
COVID-19;
instabilidade social e política; e
outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer
no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal pode contribuir
para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores
mobiliários brasileiro e dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras.
Além disso, a economia brasileira foi afetada por eventos políticos recentes que também afetaram a
confiança dos investidores e do público em geral, prejudicando assim o desempenho econômico
brasileiro, em especial o desempenho do setor de bens de consumo durável. Adicionalmente, qualquer
falta de decisão do governo brasileiro para implementar mudanças em certas políticas ou regulamentos
podem contribuir para a incerteza econômica dos investidores em relação ao Brasil e aumentar a
volatilidade do mercado, o que pode ter um efeito adverso sobre nós e sobre nossas ações.
A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e, consequentemente, nos
afetar adversamente.
A moeda brasileira sofreu desvalorizações recorrentes com relação ao dólar norte-americano e
outras moedas. O governo brasileiro utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações
repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de
diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio
duplo com intervenções pelo Banco Central na compra e venda de moeda estrangeira. Desde 1999,
o Brasil adota um sistema de taxa cambial flutuante, com intervenções do Banco Central do Brasil
na compra ou venda de moeda estrangeira. De tempos em tempos, houve flutuações significativas
da taxa de câmbio entre o real e o dólar e outras moedas. Não podemos assegurar que o real não
sofrerá depreciação ou apreciação em relação ao dólar novamente. Desde 31 de dezembro de 2019,
o valor do real em relação ao dólar depreciou ainda mais e, como resultado, a taxa de câmbio em 30
de setembro de 2020 era de R$5,6379 por dólar. Após o início da pandemia do COVID-19, o real
desvalorizou abruptamente em relação ao dólar, refletindo baixas taxas de juros, um cenário
econômico em acentuada deterioração e uma crise política.
Um quadro de instabilidade cambial poderá causar um efeito adverso nos nossos resultados.
Conforme mencionado no item 10.2 deste Formulário de Referência, a taxa de câmbio afeta os
nossos custos, principalmente, em razão da necessidade de importação de componentes
eletrônicos, em sua maioria produzidos no exterior e comercializados em dólar. Aproximadamente
85% do nosso custo total é impactado pela moeda estrangeira. Com isso, a variação da taxa de
câmbio pode impactar nossos resultados, principalmente na medida em que não conseguirmos
repassar eventuais aumentos de custos aos nossos consumidores por meio de aumento de preços.
Adicionalmente, as desvalorizações do real em relação ao dólar e a outras principais moedas
estrangeiras podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e acarretar aumentos das taxas
de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo e, nos afetando,
consequentemente.
Já a valorização do real pode causar deterioração nas contas atuais do Brasil e em seu balanço de
pagamentos, bem como um enfraquecimento do crescimento do produto interno bruto gerado pelas
exportações. Conforme mencionado no item 10.2 deste Formulário de Referência, os nossos
resultados operacionais sofrem impactos direto decorrentes de uma oscilação do PIB e do poder de
compra dos consumidores. Dessa forma, uma redução do PIB poderá afetar negativamente os
nossos resultados.
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Não temos qualquer influência sobre a política cambial adotada no Brasil e somos incapazes de
prever variações nas taxas de câmbio. Portanto, podemos ser adversamente afetados por políticas
de câmbio.
Não exercemos quaisquer influências sobre a política cambial adotada no Brasil, nem dispomos da
capacidade de prevê-la. Nosso negócio, situação financeira, resultados e perspectivas poderão ser
afetados negativamente por mudanças em tais políticas cambiais.
Esforços governamentais podem impactar as taxas de juros e a inflação, influenciando assim
o crescimento da economia brasileira e as nossas atividades.
No passado, o Brasil registrou taxas de inflação extremamente altas. A política de controle da
inflação, combinada com a especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem
adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a economia brasileira, contribuindo para a
incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores
mobiliários brasileiro. As medidas do governo brasileiro para controle da inflação frequentemente
têm incluído a manutenção de política monetária restritiva com elevadas taxas de juros, limitando
assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Como consequência, as
taxas de juros oficiais no Brasil no final de 2017, 2018 e 2019 foram de 7,00%, 6,50% e 4,5% ao ano,
respectivamente, conforme estabelecido pelo COPOM. Durante o ano de 2020, o COPOM reduziu a
taxa básica de juros para 2,00% e, em 28 de outubro de 2020, manteve essa taxa. Aumentos
sucessivos na inflação, podem aumentar os nossos custos e despesas e, consequentemente, afetar
adversamente o nosso desempenho financeiro.
Futuras medidas do governo brasileiro, incluindo redução das taxas de juros, a intervenção no
mercado de câmbio e no mercado de títulos e valores mobiliários para ajustar ou fixar o valor do
Real, poderão desencadear o aumento de inflação. Se o Brasil experimentar nível de inflação
elevada no futuro, poderemos não ser capazes de reajustar os preços que cobramos de nossos
clientes para compensar os efeitos da inflação sobre a nossa estrutura de custos, o que poderá afetar
a nossa condição financeira. Adicionalmente, caso venhamos a decidir aumentar o preço de nossos
produtos em função do aumento da inflação, não podemos garantir que as nossas vendas não
sofrerão um impacto negativo. A diminuição de nossas vendas em razão do aumento dos preços
poderá impactar negativamente os nossos negócios e resultados.
Ainda, na hipótese de aumento de inflação, o Governo Federal poderá optar por elevar
significativamente as taxas de juros oficiais. A elevação das taxas de juros poderá impactar não
somente o custo de captação de novos empréstimos, como também o custo de nosso endividamento
atual, vindo a causar o aumento de nossas despesas financeiras.
Uma política anti-inflacionária adotada pelo Governo Federal poderá resultar em redução do nível de
atividade econômica e poder aquisitivo da população, além da falta de crédito disponível no mercado,
gerando consequências negativas para os nossos negócios.
A concentração bancária no Brasil pode prejudicar a disponibilidade e o custo do crédito,
afetando a nossa capacidade de financiamento e a capacidade de financiamento de nossos
clientes.
De acordo com o Relatório de Economia Bancária 2019, publicado pelo Banco Central do Brasil, em
2020, os cinco maiores bancos brasileiros — Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú e
Santander — concentravam 79,2% dos ativos totais, o que fez com que o Brasil figurasse no grupo
de países com os sistemas bancários mais concentrados do mundo.
Essa concentração pode afetar a concorrência, com possíveis aumentos sobre o spread bancário e
outros preços, tornando mais alto o nosso custo de captação e o custo de captação de nossos
clientes, resultando em uma redução da nossa margem e restringindo a disponibilidade de crédito
de nossos clientes. Adicionalmente, um eventual problema de relacionamento com um dos bancos
pode afetar a nossa capacidade de financiamento. Esses fatores podem ter um efeito adverso a nós.
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4.2 – Riscos de mercado
Além dos riscos indicados na seção 4.1 deste Formulário de Referência, estamos expostos a riscos
de mercado decorrentes das nossas atividades e de nossos negócios, conforme abaixo descritos.
Esses riscos envolvem, principalmente, alterações na taxa de juros e flutuações na taxa de câmbio,
que podem afetar adversamente o valor dos passivos financeiros ou o fluxo de caixa futuro, bem
como os resultados da Companhia.
Riscos de taxa de juros
Estamos expostos ao risco de mudanças nas taxas de juros, sendo que tal modificação pode
impactar a despesa financeira associada aos empréstimos e financiamentos e as receitas
financeiras, oriundas de nossas aplicações financeiras. O risco existe, fundamentalmente, em razão
da possibilidade de flutuação do CDI e a nossa administração o considera relevante.
Em 30 de setembro de 2020, o volume de nossos financiamentos e empréstimos indexados a taxas
de juros (CDI, TJLP, TLP+TR) era de R$478.041 mil. Com a finalidade de verificar a sensibilidade
do indexador nos nossos financiamentos e empréstimos, foram definidos cenários, a partir: (i) do
relatório FOCUS de setembro de 2020, do qual foi extraída a projeção dos indexadores CDI/ IGP-DI/
IGP-M/ DOLAR e (ii) da curva futura da BM&F de 30 de setembro de 2020, a partir da qual foi extraída
a projeção da LIBOR para o período de 12 meses a contar de 30 de setembro de 2020, assim
definindo-os como provável. A partir destes cenários foram calculadas variações positivas (que
aumentam o impacto negativo no resultado da Companhia) de 25% e 50%.
Em 30 de setembro de 2020, o volume de nossas aplicações financeiras indexadas ao CDI era de
R$596.696. Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras,
foram definidos cenários, a partir do relatório FOCUS de setembro de 2020, do qual foi extraída a
projeção do indexador SELIC/CDI para o período de 12 meses a contar de 30 de setembro de 2020,
assim definindo-o como provável. A partir destes cenários foram calculadas variações positivas (que
aumentam o impacto líquido negativo no resultado da Companhia) de 25% e 50%.
Para cada cenário foi calculada a receita financeira e a despesa financeira brutas, não levando em
consideração a incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações e sobre os financiamentos
e empréstimos e o fluxo de vencimento de cada contrato programado para o periodo de 12 meses a
partir de 30 de setembro de 2020. Os cenários foram estimados conforme o disposto na Instrução CVM
nº 475, de 17 de dezembro de 2008.
Consolidado
Operação
Financiamentos e Empréstimos
Aplicações Financeiras
Impacto Líquido (Negativo) no Resultado

Base de cálculo
(Em R$ mil)
478.041¹
596.696
-

Cenário
Provável
21.189
-9.269
11.920

Cenário I
Deterioração de
+25%
(Em R$ mil)
26.486
-11.586
14.900

Cenário II
Deterioração de
+50%
(Em R$ mil)
31.784
-13.903
17.881

¹ Corresponde ao montante de nossos financiamentos e empréstimos, conforme detalhados na Nota Explicativa nº 14 de nossas Demonstrações
Financeiras relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.

Adicionalmente, os impactos causados pelo COVID-19 na economia global acarretaram (e podem
continuar a acarretar) em oscilações de taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras
impactando dívidas existentes e/ou a necessidade de adquirir novos passivos financeiros.
Riscos cambial
Estamos expostos ao risco cambial em razão dos contratos que celebramos com os nossos
fornecedores estrangeiros e com alguns de nossos clientes, sendo que variações cambiais podem
impactar nossos custos com aquisições de produtos importados.
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Em 30 de setembro de 2020, o saldo em aberto (passivo) de contratos com fornecedores celebrados
em dólar era equivalente a R$542.202 mil (considerando o fechamento da cotação do dólar de
R$5,6401 em 30 de setembro de 2020). Na mesma data, o saldo em aberto (ativo) de contratos com
cliente celebrados em dólar era de R$4.708 mil (considerando o fechamento da cotação do dólar de
R$5,6401 em 30 de setembro de 2020).
Apresentamos abaixo quadro com a análise de sensibilidade nos cenários propostos considerando
o impacto negativo no resultado, antes dos impostos, gerado pela exposição ao risco cambial, em
aberto em 30 de setembro de 2020. A cotação do dólar utilizada na projeção foi de R$5,26 (cenário
provável). A partir destes cenários foram calculadas variações positivas (que aumentam o impacto
líquido negativo no resultado da Companhia) de 25% e 50%. Os cenários foram estimados conforme
o disposto na Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008.
Consolidado
Operação
Fornecedores
Clientes
Impacto Líquido (Negativo) no Resultado

Base de cálculo
(Em R$ mil)
542.202
4.708
-

689

Cenário
Provável
36.541
-318
36.223

Cenário I
Deterioração de
+25%
(Em R$ mil)
45.676
-159
45.517

Cenário II
Deterioração de
+50%
(Em R$ mil)
54.811
-239
54.572
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
Para os fins deste item 4.3, consideramos como processos judiciais e/ou administrativos
individualmente relevantes: (i) processos que possam ensejar uma perda para a nossa Companhia em
valor individual igual ou superior a R$4.000.000,00; e (ii) processos que individualmente possam vir a
impactar negativamente na imagem de nossa Companhia (“Processos Relevantes”).
Em 30 de setembro de 2020, nós e nossas controladas figurávamos como parte em processos judiciais
e administrativos, decorrentes do curso normal de nossas operações, envolvendo questões
trabalhistas, tributárias, cíveis e de consumidor, dos quais R$14.419.031,88 foram classificados pelos
nossos assessores legais com probabilidade de perda remota, R$53.386.130,16 como perda possível
e R$13.843.892,88 como perda provável, sendo que tais valores representam o “valor líquido” (valor
envolvido deduzido os pagamentos), de acordo com a discriminação por matérias informada na tabela
abaixo.

Ações cíveis
Consumidor
Tributário
Trabalhista
Total

Provável

Possível

Remota

Total

R$1.893.700,00
R$363.710,30
R$9.360.951,06
R$2.225.531,52
R$13.843.892,88

R$3.176.004,23
R$626.904,14
R$45.481.969,79
R$4.101.252,00
R$53.386.130,16

R$1.347.894,95
R$134.605,29
R$12.495.254,27
R$441.277,37
R$14.419.031,88

R$6.417.599,18
R$1.125.219,73
R$67.338.175,12
R$6.768.060,89
R$81.649.054,92

Nº de
Processos
137
129
108
69
443

Dentre os casos de natureza cível e de consumidor, eventuais condenações ao pagamento de verbas
sucumbenciais (que variam entre 10% à 20% do valor atualizado de cada processo judicial)
representam potencial contingência em casos em que a nossa Companhia figura no polo ativo. Na
tabela abaixo, não são contabilizados os valores de sucumbência envolvidos em processos judiciais
em que nós e nossas controladas figuram no polo ativo.
Adicionalmente, o valor total relacionado aos processos com perda classificada como provável está
provisionado pela Companhia em suas Demonstrações Financeiras da seguinte forma:
R$1.927.000,00 referem-se às ações trabalhistas, R$5.621.000,00 às ações tributárias,
R$2.294.000,00 às ações cíveis e de consumidor.
Os valores provisionados nas nossas Demonstrações Financeiras relacionadas ao período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020 diferem em aproximadamente R$4.000.000,00 (para menos)
dos valores informados na tabela acima nas demandas com chance de perda provável, por uma questão
de falta de atualização monetária nos valores constantes nas Demonstrações Financeiras. A nossa
Administração salienta que a diferença existente entre o valor de demandas cujas chances de perda
foram classificadas como "provável" e o valor efetivamente provisionado pela Companhia foi apontada
pelos auditores independentes como ajuste proposto e não foi considerada pela nossa Administração e
pelos auditores como distorção material no contexto das Demonstrações Financeiras tomadas em
conjunto. Não obstante, nós realizamos o devido complemento no provisionamento em novembro de
2020, os quais estarão refletidos nas Demonstrações Financeiras relacionadas ao exercício social a se
encerrar em 31 de dezembro de 2020. Para riscos relacionados à nossa incapacidade de constituir
provisão suficiente para os passivos decorrentes dos processos em que estamos envolvidos vide
"Decisões desfavoráveis em processos, novos ou em andamento, judiciais, administrativos ou arbitrais
podem nos afetar adversamente." constante do item 4.1a deste Formulário de Referência.
(i)

Trabalhistas

Em 30 de setembro de 2020, não éramos parte passiva em qualquer Processo Relevante de natureza
trabalhista. Para informações sobre os processos de natureza trabalhista dos quais nossa Companhia
era parte em tal data e que possam ser considerados relevantes em conjunto, vide item 4.6 abaixo.
(ii)

Tributários

Em 30 de setembro de 2020, éramos parte em 05 Processos Relevantes de natureza tributária,
conforme descritos abaixo.
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Processo nº 11516.721498/2014-68 (Administrativo)
Juízo
Delegacia de Julgamento da Receita Federal de Ribeirão Preto/SP
Instância
Primeira
Data de instauração
28/05/2014
Autor: União Federal
Partes no processo
Réu: Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Valores, bens ou direitos
R$7.163.475,19
envolvidos
Trata-se de auto infração referente à não inclusão de créditos presumidos de ICMS na
base de PIS/ COFINS.
No âmbito do auto de infração se exige o pagamento da Contribuição ao PIS e à COFINS,
acrescidos de multa de ofício e juros de mora, referente ao ano-calendário 2011, pela
suposta infração da não inclusão na base de cálculo das contribuições de valores
recebidos a título de benefícios fiscais de créditos presumidos do ICMS, conferidos pelo
Estado de Santa Catarina; diferença de alíquota em operações de venda efetuadas na
Zona Franca de Manaus e; apropriação indevida de créditos das contribuições.
Pedido/cobrança: créditos tributários referentes à diferença de valores decorrente da
inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, além do
valor de multa de ofício e juros de mora.
Principais fatos

Principais atos: Impugnação ao Auto de Infração, reconhecendo os débitos relativos à
diferença de alíquota em operações de venda efetuadas na Zona Franca de Manaus, os
quais seriam oportunamente quitados, peticionado em 22/07/2014.
Em 21/08/2014, protocolamos petição requerendo a juntada do requerimento do Pedido
de Parcelamento dos débitos relativos à diferença de alíquota em operações de venda
efetuadas na Zona Franca de Manaus, planilha de composição dos débitos incluídos no
parcelamento, bem como comprovantes de pagamento da 1ª parcela.
Em 03/09/2020, protocolamos petição requerendo que seja agilizado o julgamento da
impugnação, conforme artigo 24 da Lei 11.457/2007, que prevê que seja proferida
decisão administrativa em até 360 dias do protocolo de petições.

Chance de perda
Análise do impacto em caso
de
perda/
Razões
da
relevância do processo para a
Companhia

Situação atual: Aguardando julgamento de impugnação e da documentação
comprobatória desde 21/08/2014.
Possível
Eventual decisão contrária em última instância resultaria em desembolso e consequente
perda financeira para a nossa Companhia.

Processo nº 5005741-17.2020.4.04.7200 (Judicial)
Juízo
3ª Vara Federal de Florianópolis
Instância
Primeira
Data de instauração
26/03/2020
Autor: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Brasileira
Partes no processo
Réu: União – Fazenda Nacional
Valores, bens ou direitos
R$12.554.386,71
envolvidos
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela provisória de urgência,
relativo ao Auto de Infração (Processo nº 11516.720207/2011-71). Em 04/2011 a nossa
Companhia foi autuada pelo procedimento administrativo nº 111516.720207/2011-71, em
razão de débitos de IRPJ e CSLL, o decorrentes da inclusão de créditos presumidos de
ICMS em sua base de cálculo nos anos calendários de 2006, 2007 e 2008. A nossa
Companhia impugnou o auto de infração, sendo sua impugnação julgada parcialmente
procedente. A nossa Companhia recorreu ao CARF e foi dado parcial provimento ao
recurso, mantendo-se sucumbente a tributação relativa ao ano-calendário de 2006. Desta
forma, o procedimento administrativo seguiu para cobrança do débito. Tendo em vista
que se esgotaram os recursos administrativos foi buscado amparo judicial para que seja
Principais fatos
suspensa a exigibilidade do crédito tributário e anulado o débito com a sua consequente
extinção.
Pedido/cobrança: suspensão da exigibilidade do crédito tributário em cobrança e
consequente anulação do débito seguida de sua extinção.
Principais atos: em 31/03/2020 foi deferida a tutela de urgência para suspender a
exigibilidade dos débitos tributários de que trata o processo administrativo nº
11516.720207/2011-71.
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Em 24/06/2020 foi protocolado contestação da União.
Chance de perda
Análise do impacto em caso
de
perda/
Razões
da
relevância do processo para a
Companhia

Situação atual: Aguardando intimação para réplica.
Possível
Como a exigibilidade do débito se encontra suspensa os valores envolvidos não se
encontram indicados como passivos nas nossas demonstrações financeiras de
30.09.2020. Dessa forma, eventual decisão contrária em última instância resultaria em
desembolso e consequente perda financeira para a nossa Companhia.

Processo nº 6.567542-0 (Administrativo)
Juízo
4ª Câmara da Secretaria da Fazenda/PR
Instância
Primeira
Data de instauração
21/12/2010
Autor: Estado do Paraná
Partes no processo
Réu: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Brasileira
Valores, bens ou direitos
R$8.009.927,52
envolvidos
A presente medida fiscal versa sobre a utilização indevida de créditos de ICMS em
operações de transferências entre a nossa Companhia e a sua antiga filial localizada no
Estado do Paraná, cujo estado concede benefício fiscal ao seu contribuinte.
Pedido/cobrança: utilização indevida de créditos de ICMS em operações de
transferências de mercadorias.
Principais atos: 15/08/2011: decisão julgando procedente a medida fiscal, ou seja,
favorável ao Estado do Paraná, obrigando a nossa Companhia ao recolhimento do crédito
tributário, devidamente atualizado.
06/09/2011: Recurso Ordinário apresentado pela nossa Companhia, arguindo preliminar
de nulidade do auto de infração, em virtude de o dispositivo legal infringido tratar-se, na
realidade, de regra relativa à penalidade.
22/10/2012 : Acórdão nº 766/2012, deu provimento ao Recurso Ordinário, informando
que não foi caracterizada infração pela nossa Companhia ao beneficiar-se do crédito do
imposto, diante da ausência de autorização do CONFAZ.
30/11/2012: Recurso de Reconsideração interposto pelo Estado do Paraná.
14/02/2014: Acórdão dando provimento ao Recurso de Reconsideração interposto pelo
Estado do Paraná.
Situação atual: Arquivado. Sendo discutido judicialmente.
Principais fatos

Após o encerramento da discussão na esfera administrativa, ajuizamos o processo nº
0000045-09.2015.8.16.0179 proposto em 15/01/2015, com objetivo de oferecer garantia
a futura execução fiscal. Esta foi julgada extinta sem resolução do mérito reconhecendo
a ausência de interesse de agir.
Impetramos o Mandado de Segurança nº 0006276-29.2014.8.16.0004, visando afastar a
cobrança do Auto de Infração nº 6.567542-0. Este processo atualmente se encontra
sobrestado, até o julgamento do RE 826.075 (tema 490 de repercussão geral).
Posteriormente, a cobrança do débito foi veiculada em duas Execuções Fiscais: 000127008.2015.8.16.0036 – Execução Fiscal proposta em 15/05/2015 pelo Estado do Paraná,
cobrando o valor de R$7.307.560,00.
18/04/2017 – Nós juntamos petição de exceção de pré-executividade. Rejeitada em
12/07/2017.
19/07/2017 – Embargos de declaração opostos por nós.
Processo suspenso entre 15/09/2017 até 13/04/2019 por Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral.
22/03/2018 - 0000202-05.2018.8.16.0202 - Execução Fiscal proposta em pelo Estado do
Paraná, cobrando o valor de
R$1.274.804,63
12/12/2018 – Processo suspenso
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Chance de perda
Análise do impacto em caso
de
perda/
Razões
da
relevância do processo para a
Companhia

01/09/2020 – Peticionamos informando que o julgamento do tema de repercussão geral
de maneira favorável ao Estado não interfere no caso, uma vez que o benefício fiscal
concedido pelo Estado de SC foi convalidado posteriormente, com base na LC 160/2017.
Assim, requer a manutenção da suspensão da Execução Fiscal até o término do
julgamento do Mandado de Segurança.
Possível
Em caso de perda em última instância resultaria em perda financeira.

Processo nº 15165.721994/2012-38 (Administrativo)
Juízo
Delegacia de Julgamento da Receita Federal de Ribeirão Preto/SP
Instância
Primeira
Data de instauração
19/06/2012
Autor: União Federal
Partes no processo
Réu: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Brasileira
Valores, bens ou direitos
R$8.340.018,69
envolvidos
Auto de infração com objetivo de verificar a regularidade da utilização do benefício da
suspensão do IPI nas importações realizadas entre 01/2009 e 08/2011, assim como
verificar a correta classificação fiscal em operações de importação no período de 01/2008
a 08/2011.
Pedido/cobrança: cobrança do IPI relativo a mercadorias que não estão amparadas pelo
benefício e que foram contempladas e cálculo dos valores referentes a classificação
corretas das mercadorias.
Principais atos: 12/07/2012 – Impugnação apresentada por nós, demonstrando a
regularidade do ato e a correta classificação das mercadorias.

Principais fatos

19/09/2018 – Acordão 08-44.421 – 2ª Turma da DRJ/FOR. Julgou parcialmente
procedente a Impugnação para exonerar a nossa Companhia das exigências de IPI
referente às operações identificadas neste processo, e decidiu manter as demais
exigências.
18/10/2018 – Intimação do Ministério da Fazenda intimando a nossa Companhia ao
pagamento dos débitos restantes do procedimento administrativo.
29/10/2018: Recurso Voluntário interposto por nós requerendo a anulação do Acórdão
lavrado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, e requerendo que diante da
insubsistência e improcedência da ação fiscal, que seja cancelado o auto de infração
lavrado, além de requerimento de prova pericial.
30/10/2018 – Remessa dos autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF para apreciação do recurso;

Chance de perda
Análise do impacto em caso
de
perda/
Razões
da
relevância do processo para a
Companhia

Situação atual: aguardando julgamento do recurso pela CARF;
Provável
Em caso de perda em última instância resultaria em perda financeira.

693

PÁGINA: 57 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

Processo nº 10983.722269/2020-30 (Administrativo)
Juízo
Administrativo Florianópolis
Instância
Primeira
Data de instauração
11/02/2020
Autor: União Federal
Partes no processo
Réu: Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Valores, bens ou direitos
R$5.433.033,49
envolvidos
Trata-se de Auto de Infração Aduaneiro por discussão na classificação da NCM - Display
LCD.
Em 24/05/2019 foi emitido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Diligência
(TDPF-D) nº 09.2.75.00-2019-00144-7, para fins de coleta de informações e de
documentos para subsídio de pesquisa fiscal aduaneira, que posteriormente foi
convertido em Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F).
A presente fiscalização teve por objetivo analisar as importações de mercadorias
realizadas e que foram classificadas pelo código nº NCM 9013.80.10, no período de
março de 2015 a fevereiro de 2019, mas deveriam ser classificadas através do código
NCM nº 8531.20.00, que possui classificação tributária distinta.
Principais fatos

Pedido/cobrança: reclassificação fiscal, diferença de tributos com os acréscimos legais
cabíveis, multa sobre esta diferença e multa por classificação indevida no valor originário
de R$5.325.323,35.
Principais atos:
24/04/2019: Emitido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Diligência (TDPFD) nº 09.2.75.00-2019-00144-7, para fins de coleta de informações e de documentos para
subsídio de pesquisa fiscal aduaneira.
26/02/2020: Impugnação ao Auto de Infração e laudo técnico apresentada por nós.

Chance de perda
Análise do impacto em caso
de
perda/
Razões
da
relevância do processo para a
Companhia

(iii)

Situação atual (data/etapa): Aguardando julgamento de impugnação e análise do laudo
técnico.
Possível
Em caso de perda em última instância resultaria em perda financeira.
O valor histórico é de R$5.325.323,35.

Cíveis

Em 30 de setembro de 2020, não éramos parte passiva em qualquer Processo Relevante de natureza
cível.
(iv)

Consumidor e Outros

Em 30 de setembro de 2020, não éramos parte passiva em qualquer Processo Relevante de natureza
Consumidor.
4.3.1 – Valores provisionados referentes aos processos descritos no item 4.3 acima
Em 30 de setembro de 2020, registramos provisões nos valores de R$8.340.018,69, para os processos
descritos no item 4.3 acima e cujo risco de perda foi avaliado como provável.
(i)

Processos Trabalhistas

Não aplicável, tendo em vista a inexistência de Processos Relevantes de natureza trabalhista em 30
de setembro de 2020.
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(ii)

Processos Tributários

O montante total provisionado de processos prováveis para os processos tributários descritos no item
4.3 acima, excluindo os honorários advocatícios, era de R$8.340.018,69 em 30 de setembro de 2020.
Processos tributários
Processo n°
15165.721994/2012-38
Total

(iii)

Provisão provável
R$8.340.018,69
R$8.340.018,69

Processos Cíveis

Não aplicável, tendo em vista a inexistência de Processos Relevantes de natureza cível em 30 de
setembro de 2020.
(iv)

Consumidor e Outros

Não aplicável, tendo em vista a inexistência de Processos Relevantes de natureza consumerista ou
de outras naturezas em 30 de setembro de 2020.
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4.4- Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias
sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
Em 30 de setembro de 2020, não éramos parte em processos judiciais ou procedimentos
administrativos cujas partes contrárias fossem nossos administradores, ex-administradores,
controladores, ex-controladores ou investidores.

4.4.1 – Valores provisionados referentes aos processos descritos no item 4.4 acima
Não aplicável, tendo em vista que em 30 de setembro de 2020, não éramos parte em processos
judiciais ou procedimentos administrativos cujas partes contrárias fossem nossos administradores,
ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Em 30 de setembro de 2020, não éramos parte em processos sigilosos relevantes.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e
relevantes em conjunto
(i)

Trabalhistas

Em 30 de setembro de 2020, nossa Companhia era parte nos seguintes processos judiciais e
administrativos repetitivos ou conexos de natureza trabalhista, relevantes em conjunto:
Processos trabalhistas
Número de Processos
Valores, bens ou direitos
envolvidos
Valor provisionado

Prática da Companhia ou de
sua controlada que causou tal
contingência

(ii)

69 processos
R$6.768.060,89
R$2.225.531,52
Os nossos processos trabalhistas em andamento são oriundos do curso normal
de nossos negócios e versam, em geral, sobre reclamações trabalhistas de atuais
e ex-colaboradores, com pedidos relacionados à jornada de trabalho como, por
exemplo: (i) intervalos intrajornada e horas extras, relativos à (a)
descaracterização de jornada compensatória, (b) pedidos de horas extras e
intervalo, em decorrência da ausência de controle de jornada em razão de
trabalho externo, e (c) descaracterização da função de liderança; (ii) adicional
noturno, domingos e feriados; (iii) diferenças salariais, por acúmulo/desvio de
função e diferenças fundamentadas em piso salarial; (iv) participação nos lucros
e/ou resultados; e (v) danos morais

Tributários

Em 30 de setembro de 2020, nossa Companhia não era parte em processos judiciais e
administrativos repetitivos ou conexos de natureza tributária, que fossem relevantes em conjunto.
(iii)

Cíveis

Em 30 de setembro de 2020, nossa Companhia não era parte em processos judiciais e
administrativos repetitivos ou conexos de natureza cível, que fossem relevantes em conjunto.
(iv)

Consumerista e Outros

Em 30 de setembro de 2020, nossa Companhia não era parte em processos judiciais e
administrativos repetitivos ou conexos de natureza Consumerista e Outros, que fossem relevantes
em conjunto.
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4.6.1 – Valores provisionados referentes aos processos descritos no item 4.6 acima
Em 30 de setembro de 2020, nossa Companhia possuía as seguintes provisões relacionadas aos
processos descritos no item 4.6 acima, para os quais as chances de perda foram classificadas como
“provável” por nossos assessores legais, internos e externos:
Natureza do Processo: Trabalhista
Valores, bens ou direitos
R$2.225.531,52
envolvidos
Chance de perda
Provável
Valor provisionado

R$2.225.531,52
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4.7 - Outras contingências relevantes
Não aplicável, tendo em vista que em 30 de setembro de 2020 não éramos parte em outras
contingências relevantes que não as mencionadas nos demais itens da seção 4 deste Formulário de
Referência.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável, pois nossa Companhia tem sede no Brasil e seus valores mobiliários são todos
custodiados neste país.
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5.1 – Políticas de gerenciamento dos riscos indicados no item 4.1
(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos

Em reunião realizada em 25 de novembro de 2020 (“RCA 25.11.2020”) os membros do nosso
Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da nossa política de gestão de riscos, a qual
foi aditada pelo referido órgão em 8 de janeiro de 2021 (“Política de Riscos”) que é aplicável à nossa
Companhia e às nossas controladas e estabelece os princípios e diretrizes a serem observados no
gerenciamento de riscos, de modo a identificar, avaliar, prever, monitorar e mitigar os riscos aos
quais estamos sujeitos.
A nossa Política de Riscos foi elaborada de acordo com as nossas diretrizes organizacionais e tem
como fundamento recomendações metodológicas mundialmente reconhecidas, quais sejam: (i) o
Gerenciamento de Riscos Corporativos – Enterprise Risk Management – Aligning Risk with Strategy
and Performance – COSO 2016; (ii) o Gerenciamento de Riscos Corporativos - Risk Assessment in
Practice - COSO 2012, e (iii) o ISO 31000, Risk Management - Principles and Guidelines, assim
como o Regulamento do Novo Mercado e as normas emanadas pela Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM").
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

A nossa Política de Riscos apresenta diretrizes e orientações para as atividades de identificação,
análise, tratamento e monitoramento dos riscos que possam afetar o nosso plano estratégico, na
busca por reduzir os níveis de exposição a perdas pela nossa Companhia e o cumprimento dos
nossos objetivos de curto, médio e longo prazo.
A Gestão de Riscos é um processo desenhado para identificar e responder a eventos que possam
afetar as operações e/ou objetivos da nossa Companhia.
Os objetivos do processo de gestão de riscos na nossa Companhia são: (a) melhorar a nossa
capacidade de identificar, analisar e gerenciar os riscos de acordo com o nosso apetite a riscos,
reduzindo assim a probabilidade da ocorrência de um evento que nos impeça de alcançar nossos
objetivos estratégicos; (b) manter uma "linguagem" de Risco comum para promover uma abordagem
robusta e consistente para gestão de riscos em toda a nossa Companhia; (c) permitir que a nossa
Companhia aplique recursos para mitigar os riscos que podem afetar adversamente seus objetivos
mais críticos e estratégicos; (d) integrar a análise de risco na definição da estratégia, planejamento
de negócio, análise de investimentos e outros processos de criação de valor para a nossa
Companhia; (e) possibilitar à nossa administração a tomada de decisões de negócio mais
consistentes com uma gestão baseada no gerenciamento de riscos; (f) apoiar o processo de tomada
de decisão da nossa administração; (g) identificar os riscos, mantendo a interface com as respectivas
áreas da nossa Companhia; e (h) assegurar a mitigação e/ou prevenção dos riscos a que estamos
expostos.
(i)

riscos para os quais se busca proteção

A nossa Política de Gestão de Riscos subdivide nossos riscos em 5 macro categorias: (i) riscos
estratégicos; (ii) riscos de mercado; (iii) riscos operacionais; (iv) riscos de compliance; e (v) riscos
reputacionais. Assim, buscamos obter proteção para os riscos identificados no item 4.1 deste
Formulário de Referência que possam oferecer impactos negativos aos objetivos traçados por nossa
administração, que se dividem em:
•

Riscos estratégicos que podem impedir ou afetar o atingimento das decisões
estratégicas da nossa Companhia para os objetivos do negócio;

•

Riscos de mercado decorrentes de efeitos não esperados no cenário econômico,
político e nas tendências de mercado que podem ter reflexo no comportamento do
consumidor, na taxa de juros, inflação, investimentos financeiros, dentre outros. Os
riscos de mercado igualmente englobam os riscos de crédito, causado pela falha
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de um cliente ou contraparte de um instrumento financeiro em cumprir com suas
obrigações contratuais;

(ii)

•

Riscos operacionais que envolvam a operação, sistemas de informação,
processos, controles internos, clientes, receitas e outros ativos que podem implicar
perdas financeiras, danos de reputação e imagem, declínio do resultado da nossa
Companhia, dentre outros;

•

Riscos de compliance causados pela falha no cumprimento de leis, regras,
regulamentos e políticas internas de ética e conduta ou pela existência de
processos em aberto ou processos futuros que podem resultar em perda financeira
e prejudicar a nossa imagem e/ou reputação; e

•

Riscos reputacionais cujo principal impacto seja prejudicar a nossa imagem e/ou
reputação.
instrumentos utilizados para proteção

Após a identificação dos riscos e a classificação nas categorias descritas no item 5.1(b)(i) acima, nós
realizamos a avaliação e priorização dos riscos. Essa etapa tem como objetivo avaliar a possibilidade
de um risco ocorrer e ter um impacto nos objetivos de organizações, projetos ou atividades da nossa
Companhia como um todo, sendo medido em termos de gravidade das consequências e
probabilidade de materialização.
O enfoque da nossa gestão de riscos é baseado no modelo do COSO (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) e ISO 31000, padrões internacionalmente
reconhecidos. O processo é composto por 04 (quatro) etapas:
a) Identificação dos riscos: identificação dos fatores (causas) de riscos e implicações nos
objetivos (metas e resultados) projetados;
b) Avaliação: processo para determinar a probabilidade e o impacto para cada risco, de acordo
com as respectivas respostas aos riscos;
c) Tratamento: definição de tratamento a ser dado a cada risco, de acordo com a sua
classificação; e
d) Monitoramento: processo de verificação e supervisão executada de forma contínua, a fim de
identificar mudanças de cenário, objetivos e respostas necessárias, podendo identificar
novos riscos e causas.
Vale ressaltarmos que usamos os critérios de probabilidade e de impacto para análise dos riscos.
Assim, para pontuar a probabilidade e impacto dos riscos identificados, deve-se utilizar as matrizes
abaixo como norteadores, levando em consideração também o histórico para pontuar a
probabilidade.
PROBABILIDADE
INEVITÁVEL
FREQUENTE
POSSÍVEL
DIFÍCIL
REMOTO

5
4
3
2
1

CRITÉRIOS
Falha inevitável (acontece sempre ou tem grande chance de acontecer)
Falha frequente (acontece algumas vezes em um ano)
Falha possível (tem grande chance de acontecer)
Falha difícil (dificilmente ocorre em um ano)
Falha remota (eliminação dos riscos ou não há riscos)
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IMPACTO
CRÍTICO

5

ELEVADO

4

MODERADO

3

PEQUENO

2

DESPREZÍVEL

1

CRITÉRIOS
Afeta a segurança do negócio, pessoas e meio ambiente, reputação, envolve não
conformidade com legislação ou pode acarretar um dano irreversível para a nossa
Companhia
Compromete resultados estratégicos, pode envolver não conformidade com
legislação, reputação, saúde de pessoas, multas e a satisfação do cliente
Interrupção moderada nos serviços e processos, que podem comprometer
resultados, saúde de pessoas, multas e a satisfação do cliente
Interrupção pequena nos serviços e processos, que podem comprometer a satisfação
do cliente, mas pode facilmente ser corrigida
Desvio quase imperceptível nos serviços e processos que podem ser facilmente
corrigido

Após a indicação da probabilidade e impacto, eles são multiplicados, gerando o grau do risco e a
classificação da zona do risco, conforme tabela a seguir:
GRAU DE RISCO
Alto Risco, elaborar plano de ação
Garantir que os controles atuais são eficazes e
ZONA LARANJA
avaliar oportunidade de melhoras
ZONA AMARELA
Risco baixo, manter o controle
ZONA VERDE
Risco aceitável, reduzido, tolerado
Observação: Impacto 5 requer plano de ação quando os controles forem insuficientes
ZONA VERMELHA

RESULTADOS
15 a 25
8 a 12
3a6
1a2

Deve ser elaborado um plano de ação para mitigar ou eliminar o risco, quando:
•

Riscos classificados na “ZONA VERMELHA”;

•

Riscos classificados na “ZONA LARANJA, AMARELA OU VERDE”, porém verificado que há
oportunidade de melhoria.

•

Quando o impacto do risco for classificado como Crítico (5) e os controles forem inexistentes

Ademais, contamos com uma área de auditoria interna que atua de forma a aferir qualidade e
efetividade no processo de gestão de riscos, controles internos e governança da nossa Companhia,
definindo e avaliando continuamente a estrutura de gestão de riscos, modificando-a, quando preciso,
para utilizar as melhores práticas de mercado, bem como fornecendo ao Comitê de Auditoria
avaliações independentes, imparciais e tempestivas.
(iii)

estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A nossa estrutura organizacional de gerenciamento de riscos foi reestruturada em 2020 no contexto
do processo de adequação às exigências aplicáveis às companhias abertas com ações admitidas à
negociação no Novo Mercado. Apesar de toda estrutura já estar plenamente em funcionamento, não
temos como garantir que estaremos seguros contra todos os riscos que buscamos proteção, sendo
que adequações à nossa estrutura organizacional poderão vir a ser necessárias. Para mais
informações sobre os riscos a que estamos expostos em razão da recente implementação na nossa
estrutura organizacional vide fator de risco " Falhas nos nossos sistemas, políticas e
procedimentos de gestão e controle de riscos poderão afetar adversamente nossos
negócios.", descrito no item 4.1a deste Formulário de Referência.
A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos da nossa Companhia é multidisciplinar e conta
com a participação do Conselho de Administração, da Diretoria de Relações com Investidores e do
Comitê de Auditoria; e, ainda, das seguintes estruturas não estatutárias: (i) Comitê de Riscos e
Mudanças; (ii) Gestão da Qualidade; (iii) Auditoria Interna; e (iv) Comitê de Ética, Riscos e
Conformidade. A estrutura organizacional do gerenciamento corporativo de riscos está apresentada
a seguir:
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Os membros do nosso Comitê de Auditoria, do nosso Comitê de Riscos e Mudanças, da nossa Área
de Gestão da Qualidade, da nossa Área de Auditoria Interna e do nosso Comitê de Ética, Riscos e
Conformidade, especialmente a Gestão de Qualidade, não poderão acumular funções tampouco
possuir relação de subordinação com diretores responsáveis por áreas operacionais da Companhia.
Para os fins da nossa Política de Riscos, consideram-se atividades não operacionais, entre outras,
as atividades desenvolvidas pelas áreas jurídica, de controladoria, de auditoria interna e de relações
com investidores.
As competências dos órgãos de nossa estrutura organizacional estão definidas conforme abaixo:
Conselho de Administração
Cabe ao Conselho de Administração aprovar a proposta do apetite ao risco da nossa Companhia, a
qual será revisada e submetida pelo Comitê de Auditoria, conforme descrito abaixo.
Comitê de Auditoria
Cabe ao Comitê de Auditoria revisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração a
proposta do apetite a risco da nossa Companhia elaborada pela alta administração (Presidência,
Diretoria Executiva e Diretorias) e analisar a estrutura de gestão de riscos e os riscos da nossa
Companhia, recomendando melhorias sempre que necessário.
O Comitê de Auditoria igualmente elabora, anualmente, relatório resumido contemplando as reuniões
realizadas e os principais assuntos discutidos, destacando as recomendações feitas ao Conselho de
Administração.
Gestão da Qualidade
Cabe aos responsáveis pela área de Gestão da Qualidade:
a) Definir a estrutura de gestão de riscos da nossa Companhia, estabelecendo os
procedimentos e padrões a serem utilizados na gestão de controles internos e
gerenciamento de riscos;
b) Executar a estratégia de gestão de riscos;
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c) Avaliar e monitorar as nossas exposições de risco, podendo requerer informações
adicionais;
d) Analisar de forma contínua a nossa estrutura de gestão de riscos;
e) Manter base atualizada com os registros de perda que se materializarem na nossa
Companhia;
f)

Suportar a nossa alta administração e áreas de negócios na identificação de riscos;

g) Assessorar a nossa alta administração na proposição do apetite a risco e escalas de
avaliação de probabilidade e impacto;
h) Assessorar os responsáveis pelo risco na avaliação de criticidade dos riscos e no
direcionamento das respostas aos riscos (aceitar, mitigar, rejeitar, transferir e compartilhar);
i)

Consolidar as informações dos riscos, e reportar periodicamente à alta administração o
cenário de exposição da nossa Companhia;

A área de Gestão da Qualidade trabalha ao lado da área de Auditoria Interna, sendo que seus
membros realizam reuniões periódicas para discutir assuntos que possuem uma interseção de
temas.
Auditoria Interna
Cabe à área de Auditoria Interna aferir a qualidade e a efetividade no processo de gestão de riscos,
controles internos e governança da nossa Companhia, definindo e avaliando continuamente a
estrutura de gestão de riscos, modificando-a, quando preciso, para utilizar as melhores práticas de
mercado, averiguar a implantação e manutenção dos planos de ação e controles internos associados
aos Riscos, de acordo com metodologia estabelecida, a fim de verificar o cumprimento de normas,
políticas e procedimentos, bem como avaliar os apontamentos realizados pelos auditores externos
e o grau de coordenação com as áreas envolvidas e fornecer ao Comitê de Auditoria avaliações
independentes, imparciais e tempestivas.
A área de Auditoria Interna trabalha ao lado da área de Gestão da Qualidade, sendo que seus
membros realizam reuniões periódicas para discutir assuntos que possuem uma interseção de
temas.
Diretoria de Relações com Investidores
A Diretoria de Relações com Investidores é o órgão responsável por verificar se as atividades
realizadas pelas áreas de Auditoria Interna e Gestão da Qualidade estão dentro do curso normal dos
negócios. Cabe à Diretoria de Relações com Investidores informar o mercado sobre quaisquer
alterações sobre as atividades de controles internos, auditoria interna, gestão de riscos e compliance,
nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis. Adicionalmente, cabe à Diretoria de
Relações com Investidores o reporte imediato ao Conselho de Administração quando verificar
qualquer anormalidade decorrente da realização das mencionadas atividades.
Comitê de Ética, Riscos e Conformidade
Cabe ao Comitê de Ética, Riscos e Conformidade averiguar a implantação e manutenção dos planos
de ação associados aos riscos de compliance e disseminar a cultura de riscos e compliance entre
os colaboradores da nossa Companhia. É o órgão responsável pelo exercício das funções de
compliance da nossa Companhia e é composto pelo Supervisor de Auditoria Interna e pelo Gerente
de Gestão da Qualidade.
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O Comitê de Ética, Riscos e Conformidade trabalha ao lado do Comitê de Riscos e Mudanças, sendo
que seus membros realizam reuniões periódicas para discutir assuntos que possuem uma interseção
de temas.
O Comitê de Ética, Riscos e Conformidade é órgão que, embora seja indiretamente subordinado ao
Conselho de Administração não tem a criação atrelada a uma deliberação desse órgão, tampouco
possui membros eleitos pelo Conselho de Administração, uma vez que é órgão internos da nossa
Companhia. Compete à área de Auditoria Interna e Gestão da Qualidade a supervisão das atividades
do Comitê de Ética, Riscos e Conformidade.
Comitê de Riscos e Mudanças
O Comitê de Riscos e Mudanças é o órgão responsável por avaliar os riscos mais relevantes para a
nossa Companhia e, se necessário, definir ações de mitigação. Ele é composto pelos membros da
área de Auditoria Interna pelo Gerente de Gestão da Qualidade, pelos Diretores da nossa
Companhia, pelos Gerentes subordinados à Presidência e pelo Diretor Presidente, os quais se
reúnem semestralmente para discutir o tema.
O Comitê de Riscos e Mudanças trabalha ao lado do Comitê de Ética, Riscos e Conformidade, sendo
que seus membros realizam reuniões periódicas para discutir assuntos que possuem uma interseção
de temas.
O Comitê de Riscos e Mudanças é órgão que, embora seja indiretamente subordinado ao Conselho
de Administração não tem a criação atrelada a uma deliberação desse órgão, tampouco possui
membros eleitos pelo Conselho de Administração, uma vez que é órgão internos da nossa
Companhia. Compete à área de Auditoria Interna e Gestão da Qualidade a supervisão das atividades
do Comitê de Riscos e Mudanças.
(c)

adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada.

O nosso Conselho de Administração entende que a Área de Auditoria Interna da nossa Companhia
possui estrutura e orçamento suficientes para o desempenho de suas funções, conforme avaliação
realizada pelo menos anualmente pelo órgão, nos termos do Regulamento do Novo Mercado e de
nossa Política de Remuneração do Conselho de Administração, aprovada em reunião realizada em
25 de novembro de 2020.
Adicionalmente, o nosso Conselho de Administração considera que a nossa estrutura operacional
promove a redução da probabilidade de fraudes e erros, com o objetivo de mitigar os riscos inerentes
ao negócio que a nossa Companhia desenvolve por meio da participação efetiva do Conselho de
Administração, do Comitê de Auditoria, da área de Auditoria Interna, da Diretoria de Relações com
Investidores, do Comitê de Riscos e Mudanças, da área de Gestão da Qualidade e do Comitê de
Ética, Riscos e Conformidade.
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5.2 – Políticas de gerenciamento dos riscos de mercado indicados no item 4.2
(a)
se a Companhia 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
Em reunião realizada em 25 de novembro de 2020 (“RCA 25.11.2020”) os membros do nosso
Conselho de Administração deliberaram pela aprovação da nossa política de gestão de riscos, a qual
foi aditada pelo referido órgão em 8 de janeiro de 2021 (“Política de Riscos”) que é aplicável à nossa
Companhia e às nossas controladas e estabelece os princípios e diretrizes a serem observados no
gerenciamento de riscos, de modo a identificar, avaliar, prever e monitorar os riscos aos quais
estamos sujeitos.
A Política de Riscos foi elaborada de acordo com as diretrizes organizacionais da nossa Companhia
e tem como fundamento recomendações metodológicas mundialmente reconhecidas, quais sejam:
(i) o Gerenciamento de Riscos Corporativos – Enterprise Risk Management – Aligning Risk with
Strategy and Performance – COSO 2016; (ii) o Gerenciamento de Riscos Corporativos - Risk
Assessment in Practice - COSO 2012, e (iii) o ISO 31000, Risk Management - Principles and
Guidelines. Adicionalmente, nossa Política de Riscos tem respaldo na Instrução CVM n° 480/2009,
de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, e demais normas emanadas pela CVM, no
Regulamento do Novo Mercado e em nossos Código de Ética, Conduta e Conformidade e Regimento
Interno no Comitê de Auditoria.
(b)
os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando
houver, incluindo:
i.

riscos de mercado para os quais se busca proteção

A nossa Política de Gestão de Riscos subdivide nossos riscos em 5 macro categorias: (i) riscos
estratégicos; (ii) riscos de mercado; (iii) riscos operacionais; (iv) riscos de compliance; e (v) riscos
reputacionais. Dentro dos riscos estratégicos e de mercado se encontram os riscos para os quais
buscamos proteção, que são aqueles que decorrem de efeitos não esperados no cenário econômico,
político e nas tendências de mercado e que podem ter reflexo no comportamento do consumidor, na
taxa de juros, inflação, investimentos financeiros, dentre outros.
Em 30 de setembro de 2020, o principal risco de mercado (ou financeiro) considerado pela
Administração da Companhia era a variação da taxa do CDI. Como em 30 de setembro de 2020 o
montante das nossas aplicações financeiras indexadas ao CDI superava o montante de nossos
financiamentos e empréstimos atrelados ao CDI, a principal fonte desse risco consiste na variação
negativa do CDI. Entretanto, o risco é parcialmente mitigado dado que uma redução da taxa CDI
incorreria na diminuição do saldo em aberto de nossos financiamentos e empréstimos.
ii.

estratégias de proteção patrimonial (hedge)

Para nos proteger de risco cambial patrimonial, contratamos operações de swap observando as
mesmas datas, vencimentos e valores nocionais de nossas exposições passivas contratadas com a
mesma instituição em moeda estrangeira, de forma a anular o risco cambial, substituindo-o pela
variação percentual do CDI aplicada em um montante em Reais.
Adicionalmente, para nos proteger de risco cambial patrimonial, contratamos operações de
derivativos (NDF) observando as mesmas datas, vencimentos e valores nocionais de parte de
nossas exposições passivas com fornecedores estrangeiros, contratadas em moeda estrangeira, de
forma a mitigar o risco cambial.
iii.

instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)-

Os instrumentos que utilizamos para proteção patrimonial (hedge) são os indicados no item "ii" acima.
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iv.

parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Nossa Companhia possui como prática gerir os riscos existentes de forma conservadora, sendo que,
esta prática possui como principais objetivos preservar o valor e a liquidez dos ativos financeiros e
garantir recursos financeiros para o bom andamento dos negócios. Não obstante, não possuímos
parâmetros objetivos para o gerenciamento dos riscos aos quais estamos expostos, pois
entendemos que a baixa complexidade de tais riscos permite o adequado gerenciamento sem uma
formalização de critérios objetivos específicos.
Adicionalmente, a política de proteção patrimonial adotada por nós não possui limites (máximo e
mínimo) de exposição, sendo que a contratação de mencionados instrumentos financeiros é
analisada por nossa administração, caso a caso, de forma a reduzir a nossa exposição a esse tipo
de risco.
Com relação ao principal risco de mercado (ou financeiro) considerado pela nossa Administração
(variação da taxa do CDI), a nossa Administração monitora constantemente os nossos níveis de
endividamento atrelados ao CDI, bem como nossos respectivas aplicações financeiras indexadas ao
CDI, no intuito de neutralizar o mencionado risco.
Com relação aos demais riscos estratégicos, de mercado, operacionais, de compliance e
reputacionais, a nossa Companhia conta com as seguintes estruturas não estatutárias: (i) Comitê de
Riscos e Mudanças; (ii) Gestão da Qualidade; (iii) Auditoria Interna; e (iv) Comitê de Ética, Riscos e
Conformidade, as quais realizam reuniões periódicas e comparam eventuais situações que fogem o
curso normal dos nossos negócios.
v.
se a Companhia opera instrumentos financeiros objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
Não aplicável, tendo em vista que em 30 de setembro de 2020 não operávamos com instrumentos
financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge).
vi.

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A nossa estrutura organizacional de gerenciamento de riscos foi reestruturada em 2020 no contexto
do processo de adequação às exigências aplicáveis às companhias abertas com ações admitidas à
negociação no Novo Mercado. Apesar de toda estrutura já estar plenamente em funcionamento, não
temos como garantir que estaremos seguros contra todos os riscos que buscamos proteção, sendo
que adequações à nossa estrutura organizacional poderão vir a ser necessárias. Para mais
informações sobre os riscos a que estamos expostos em razão da recente implementação na nossa
estrutura organizacional vide fator de risco " Falhas nos nossos sistemas, políticas e
procedimentos de gestão e controle de riscos poderão afetar adversamente nossos
negócios.", descrito no item 4.1a deste Formulário de Referência.
A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos da nossa Companhia é multidisciplinar e conta
com a participação do Conselho de Administração, da Diretoria de Relações com Investidores e do
Comitê de Auditoria; e, ainda, das seguintes estruturas não estatutárias: (i) Comitê de Riscos e
Mudanças; (ii) Gestão da Qualidade; (iii) área de Auditoria Interna; e (iv) Comitê de Ética, Riscos e
Conformidade.
Para verificar nossa estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos, ver item 5.1(iii)
deste Formulário de Referência.
(c)
a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
Consideramos que nossa estrutura operacional possibilita a redução da probabilidade de fraudes e
erros, com o objetivo de mitigar os riscos inerentes ao negócio que desenvolvemos por meio da
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participação efetiva do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, da Área de Auditoria
Interna, do Comitê de Riscos e Mudanças; da área de Gestão da Qualidade; e do Comitê de Ética,
Riscos e Conformidade.
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5.3 – Práticas de controle adotadas para a elaboração de demonstrações financeiras
confiáveis
(a)
Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
Para avaliar a eficiência dos controles internos de divulgação das informações financeiras, nossa
administração possui uma área de Auditoria Interna e contrata Auditoria Externa independente que
realiza uma avaliação e controle interno de divulgação das informações financeiras com base nos
princípios contábeis geralmente aceitos. Dessa forma, nos certificamos acerca da confiabilidade dos
relatórios financeiros e das demonstrações financeiras. A área de Auditoria Interna é supervisionada
pelo nosso Comitê de Auditoria, comitê de assessoramento cuja criação foi ratificada pelo nosso
Conselho de Administração em 25 de novembro de 2020.
As deficiências de controles são monitoradas e, caso identificadas, são tratadas prontamente por
meio de planos de ação estabelecidos pelas estruturas organizacionais envolvidas.
Os controles internos de divulgação das informações financeiras possuem limitações inerentes,
podendo não prevenir ou detectar certos erros. Além disso, as projeções de avaliação de efetividade
para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles internos possam tornar-se
inadequados de acordo com mudanças de condições, ou por alterações no cumprimento de políticas
ou procedimentos internos.
Acreditamos na eficiência de nossos procedimentos e controles internos, que são adotados para
assegurar a qualidade, precisão e confiabilidade de nossas demonstrações financeiras.
(b)

Estruturas organizacionais envolvidas

A nossa estrutura organizacional de gerenciamento de riscos foi reestruturada em 2020 no contexto
do processo de adequação às exigências aplicáveis às companhias abertas com ações admitidas à
negociação no Novo Mercado. Apesar de toda estrutura já estar plenamente em funcionamento, não
temos como garantir que estaremos seguros contra todos os riscos que buscamos proteção, sendo
que adequações à nossa estrutura organizacional poderão vir a ser necessárias. Para mais
informações sobre os riscos a que estamos expostos em razão da recente implementação na nossa
estrutura organizacional vide fator de risco " Falhas nos nossos sistemas, políticas e
procedimentos de gestão e controle de riscos poderão afetar adversamente nossos
negócios.", descrito no item 4.1a deste Formulário de Referência.
Além do Departamento de Contabilidade, que é o Departamento responsável pela elaboração das
demonstrações financeiras, participam deste processo a Gerência de Controladoria, Gerência de
Qualidade, área de Auditoria Interna e a Diretoria da nossa Companhia, que têm a responsabilidade
de revisão final.
(c)
Forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da
Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Para cada uma das áreas da nossa Companhia são definidos os fluxos operacionais, estabelecendo
a atribuição, limite de competência e responsabilidade de cada membro. Todos os processos são
revisados pelos responsáveis por cada área (Diretores ou Gerentes) e pelos Gerentes de Auditoria
Interna e de Controladoria. Esses colaboradores reportam qualquer anormalidade ao Comitê de
Auditoria e/ou à Diretoria de Relações com Investidores da nossa Companhia que, quando entender
necessário, reporta ao Conselho de Administração. Adicionalmente, cabe à Diretoria de Relações
com Investidores informar o mercado sobre quaisquer alterações sobre as atividades de controles
internos, auditoria interna, gestão de riscos e compliance, nos termos da regulamentação aplicável.
Qualquer exceção observada nas atividades que possa impactar nas demonstrações financeiras é
reportada tempestivamente para adoção de ações corretivas.
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(d)
Deficiências e recomendações sobre os controles internos apontadas pelo Auditor
Independente
Não foi reportado pelos auditores independentes qualquer deficiência significativa nos nossos
controles internos no último relatório de recomendações enviado à nossa Companhia.
(e)

Comentários dos Diretores

Os Diretores da nossa Companhia avaliaram o relatório e entenderam que não há relevância de
necessidade divulgação dos comentários relativos às outras deficiências, isto é, deficiências não
significativas identificadas pelos auditores independentes.
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5.4 - Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pela
Companhia para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar
a. regras, políticas, procedimentos ou práticas adotadas pela Companhia, voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificando, em caso positivo
Em 25 de novembro de 2020, o nosso Conselho de Administração deliberou pela aprovação da
nossa política de divulgação de atos ou fatos relevantes ("Política de Divulgação") e da nossa política
de negociação de valores mobiliários ("Política de Negociação"). Adicionalmente, em reunião
realizada em 25 de novembro de 2020 ("RCA 25.11.2020"), os membros do nosso Conselho de
Administração deliberaram pela aprovação das seguintes políticas de governança corporativa,
código de conduta e regimentos internos de nossa Companhia: (i) política de gestão de riscos
("Política de Riscos"); (ii) política de transações com partes relacionadas ("Política de Transações
com Partes Relacionadas"); (iii) política de remuneração dos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Comitês de Assessoramento ("Política de
Remuneração"); (iv) política de indicação dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria,
do Conselho Fiscal e dos Comitês de Assessoramento ("Política de Indicação"); (v) Código de Ética,
Conduta e Conformidade ("Código de Ética, Conduta e Conformidade"); (vi) regimento interno do
Conselho de Administração ("Regimento Interno do Conselho de Administração"); e (vii) regimento
interno do Comitê de Auditoria ("Regimento Interno do Comitê de Auditoria" e, em conjunto com a
Política de Divulgação, Política de Negociação, Política de Riscos, Política de Transações com
Partes Relacionadas, Política de Remuneração, Política de Indicação, Código de Ética, Conduta e
Conformidade, Regimento interno do Conselho de Administração e Regimento Interno do Comitê de
Auditoria, "Políticas de Governança Corporativa"). Em 8 de janeiro de 2021, o nosso Conselho de
Administração aditou as referidas Políticas de Governança Corporativa, exceto a Política de
Remuneração.
Ainda no âmbito da RCA 25.11.2020, os conselheiros ratificaram a criação do nosso comitê de
auditoria ("Comitê de Auditoria") ao qual é incumbida, dentre outras atribuições, a responsabilidade
por supervisionar as nossas áreas de Auditoria Interna e Gestão da Qualidade.
A aprovação das Políticas de Governança Corporativa está em linha com os nossos objetivos de
estabelecer procedimentos que visem reduzir a nossa exposição a riscos (estratégicos, de mercado,
operacionais, de compliance, reputacionais, etc), bem como aumentar o grau de confiabilidade dos
procedimentos operacionais por nós adotados.
O inteiro teor das nossas Políticas de Governança Corporativa pode ser acessado no nosso site de
relações com investidores (www.ri.intelbras.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
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

Conforme previsto na nossa Política de Riscos, o nosso modelo de gestão de riscos é composto por
4 etapas:
(i) Identificação dos Riscos: identificação dos fatores (causas) de riscos e implicações nos
objetivos (metas e resultados) projetados;
(ii) Avaliação: processo para determinar a probabilidade e o impacto para cada risco, de acordo
com as respectivas aos riscos;
(iii) Tratamento: definição de tratamento a ser dado a cada risco, de acordo com a sua
classificação; e
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(iv) Monitoramento: processo de verificação e supervisão executada de forma contínua, a fim
deidentificar mudanças de cenário, objetivos e respostas necessárias, podendo identificar
novos riscos e causas.
Vale ressaltarmos que usamos os critérios de probabilidade e de impacto para análise dos riscos.
Assim, para pontuar a probabilidade e impacto dos riscos identificados, deve-se utilizar as matrizes
abaixo como norteadores, levando em consideração também o histórico para pontuar a
probabilidade.
PROBABILIDADE
INEVITÁVEL
FREQUENTE
POSSÍVEL
DIFÍCIL
REMOTO

5
4
3
2
1

IMPACTO
CRÍTICO

5

ELEVADO

4

MODERADO

3

PEQUENO

2

DESPREZÍVEL

1

CRITÉRIOS
Falha inevitável (acontece sempre ou tem grande chance de acontecer)
Falha frequente (acontece algumas vezes em um ano)
Falha possível (tem grande chance de acontecer)
Falha difícil (dificilmente ocorre em um ano)
Falha é remota (eliminação dos riscos ou não há riscos)
CRITÉRIOS
Afeta a segurança do negócio, pessoas e meio ambiente, reputação, envolve não conformidade com
legislação ou pode acarretar um dano irreversível para a nossa Companhia
Compromete resultados estratégicos, pode envolver não conformidade com legislação, reputação, saúde
de pessoas, multas e a satisfação do cliente
Interrupção moderada nos serviços e processos, que podem comprometer resultados, saúde de pessoas,
multas e a satisfação do cliente
Interrupção pequena nos serviços e processos, que podem comprometer a satisfação do cliente, mas
pode facilmente ser corrigida
Desvio quase imperceptível nos serviços e processos que podem ser facilmente corrigido

Após a indicação da probabilidade e impacto, eles são multiplicados, gerando o grau do risco e a
classificação da zona do risco, conforme tabela a seguir:
GRAU DE RISCO
Alto Risco, elaborar plano de ação
Garantir que os controles atuais são eficazes e avaliar
ZONA LARANJA
oportunidade de melhoras
ZONA AMARELA
Risco baixo, manter o controle
ZONA VERDE
Risco aceitável, reduzido, tolerado
Observação: Impacto 5 requer plano de ação quando os controles forem insuficientes
ZONA VERMELHA

RESULTADOS
15 a 25
8 a 12
3a6
1a2

Deve ser elaborado um plano de ação para mitigar ou eliminar o risco, quando:
•
•
•

Riscos classificados na “ZONA VERMELHA”;
Riscos classificados na “ZONA LARANJA, AMARELA OU VERDE”, porém verificado que há
oportunidade de melhoria.
Quando o impacto do risco for classificado como Crítico (5) e os controles forem inexistentes

O nosso modelo deve ser revisado anualmente pelo Conselho de Administração ou em periodicidade
menor, caso sugerido pelo Comitê de Auditoria. Da mesma forma, anualmente, nosso Conselho de
Administração analisa os riscos a que estamos expostos e, caso entenda necessário, sugere
alterações às nossas práticas e políticas.
Adicionalmente, a nossa Política de Riscos subdivide nossos riscos em 5 macro categorias: (i) riscos
estratégicos; (ii) riscos de mercado; (iii) riscos operacionais; (iv) riscos de compliance; e (v) riscos
reputacionais. Os riscos de compliance abrangem eventuais atos praticados por quaisquer de nossos
colaboradores em descumprimento a leis, regras, regulamentos e/ou políticas internas de ética e
conduta, inclusive atos ilícitos eventualmente praticados contra a administração pública. A nossa
área de Auditoria Interna e o nosso Comitê de Ética, Riscos e Conformidade são responsáveis por
verificar se os procedimentos adotados pelos nossos colaboradores estão em linha com as nossas
políticas internas, no intuito de evitar fraudes e outras irregularidades praticados contra a nossa
Companhia e/ou contra a administração pública.
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 da Companhia a que se reportam, e os
mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
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O nosso Comitê de Ética, Riscos e Conformidade, a nossa área de Auditoria Interna, a nossa área
de Gestão da Qualidade e o nosso Comitê de Riscos e Mudanças ("Funções de Controle") são
responsáveis pelo monitoramento da nossa Estrutura de Gestão de Riscos. Essas áreas são
supervisionadas pelo nosso Comitê de Auditoria, cuja criação foi ratificada pelos membros do nosso
Conselho de Administração no âmbito da RCA 25.11.2020. A independência das nossas Funções
de Controle é garantida na medida em que as mencionadas funções não estão subordinadas a áreas/
atividades operacionais da nossa Companhia.
iii.

Se a Companhia possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado

Possuímos um Código de Ética, Conduta e Conformidade o qual foi formalmente aprovado pelo
nosso Conselho de Administração em 25 de novembro de 2020 e aditado pelo referido órgão em 8
de janeiro 2021.
•

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

O nosso Código de Ética, Conduta e Conformidade aplica-se obrigatoriamente a todos os
nossos administradores e colaboradores e aos terceiros que atuam em nossas plantas. Esse
documento norteia a conduta que pauta as relações de trabalho dos membros do nosso time e
o tratamento a ser dado a nossos clientes, fornecedores, prestadores de serviços terceirizados,
agentes públicos. O nosso Código de Ética, Conduta e Conformidade também deve ser usado como
referência por nossos parceiros (distribuidores, integradores, revendas, assistências técnicas,
representantes, fornecedores, terceirizados), nas relações de negócio que tiverem conosco.
Nos termos de nosso Código de Ética, todos nossos Colaboradores devem se manter atualizados
sobre as leis e regras vigentes. Além disso, também orientamos nossos Colaboradores a não
receber, oferecer ou entregar, de forma direta ou indireta, favores ou doações a funcionários
públicos, governantes ou entidades governamentais, e os Colaboradores se comprometem a aplicar
e zelar pelas diretrizes do Código de Ética, Conduta e Conformidade.
•

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

Os nossos administradores e colaboradores são anualmente orientados quanto às premissas
estabelecidas no Código de Ética, Conduta e Conformidade pela área de Recursos Humanos, com
suporte e participação do Comitê de Ética, Riscos e Conformidade.
Além dos métodos tradicionais de treinamento, nós buscamos, com a rotina que se fizer necessária,
manter programas de aprendizado, inclusive por mídias eletrônicas, no âmbito dos quais serão
abordados assuntos diversos, tais como prevenção de discriminação, ética, fraudes, integridade de
dados, anticorrupção, entre outros. O treinamento continuado tem como objetivo proporcionar a
compreensão do nosso Código de Ética, Conduta e Conformidade e das ferramentas apropriadas
para cumprir todas as leis e regulamentações necessárias.
Nossos Colaboradores têm ciência da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada
(“Lei Anticorrupção”) que introduziu o conceito de responsabilidade objetiva, no âmbito administrativo
e civil, para pessoas jurídicas envolvidas em atos lesivos à administração pública, nacional ou
estrangeira, sujeitando o infrator a penalidades cíveis e administrativas.
•

as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao
assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas
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De acordo com o nosso Código de Ética, Conduta e Conformidade, as infrações ao código são
analisadas pelo Comitê de Ética, Riscos e Conformidade. Em caso de comprovação de violação ao
nosso Código de Ética, o infrator ficará sujeito às penalidades estabelecidas na regulamentação
aplicável, inclusive advertência, suspensão e desligamento.
•

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

Nosso Código de Ética, Conduta e Conformidade foi formalmente aprovado por nosso Conselho de
Administração em RCA 25.11.2020 e aditado pelo referido órgão em 08.01.2021. O documento está
disponível no website de relações com investidores da Companhia (www.ri.intelbras.com.br), no site
da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.gov.br).
b. canal de denúncia da Companhia, indicando, em caso positivo
•

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

O Canal Confidencial é uma ferramenta gerida por uma consultoria independente a fim de manter a
confidencialidade e sigilo das denúncias. Este canal poderá ser utilizado por todos os nossos
Colaboradores, não sendo necessária a identificação.
Para denúncias:
Telefone: (48) 3281-9911
Site: https://www.intelbras.com/pt-br/canal-de-denuncia
•

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados

O nosso Código de Ética, Conduta e Conformidade indica os seguintes canais de denúncia para
nossos administradores, colaboradores, prestadores de serviços terceirizados e demais parceiros
comerciais:
Envio de relato para o e-mail: grupo.compliance@intelbras.com.br
Acesso ao canal de denúncias no endereço: http://www.intelbras.com.br/canal-de-denuncia
Ligue para (48) 3281-9911.
•

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

O nosso Comitê de Ética, Riscos e Conformidade manterá registro de todos os contatos e denúncias
dirigidos a esse órgão, preservando a confidencialidade e proteção de dados. Nesse documento,
está previsto que será punida toda medida que constitua retaliação contra a pessoa que tenha feito
denúncias. Toda e qualquer suspeita de represália deverá ser imediatamente reportada ao Comitê
de Ética, Riscos e Conformidade.
•

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncia

Os descumprimentos dos preceitos do Código de Ética, Conduta e Conformidade deverão ser
reportados pelos Colaboradores via Canal Confidencial para que o caso seja analisado pelo Comitê
de Ética, Riscos e Conformidade.
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c. procedimentos adotados pela Companhia em processos de fusão, aquisição e
reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de
práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
Nós observamos todos procedimentos estabelecidos na legislação e regulamentação societária
aplicável, quando da realização de processos de fusão, aquisição e reestruturação societária
envolvendo a nossa Companhia. Adicionalmente, adotamos como prática a realização de auditoria
legal nos casos em que a operação societária envolve sociedade não integrante do grupo a que
pertencemos.
d. caso a Companhia não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificar as razões pelas quais a Companhia não adotou
controles nesse sentido
Não aplicável, tendo em vista que adotamos regras, políticas, procedimentos e práticas voltadas para
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.
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5.5 –Alterações significativas nos principais riscos a que a Companhia está exposta
No último exercício social, não houve alterações significativas nos principais riscos de mercado a
que estamos expostos.
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5.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que não estejam mencionadas na seção 5 deste Formulário
de Referência.
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Data de Constituição do Emissor

11/01/1974

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve histórico
Nós somos a Intelbras. Nossa história teve início em Santa Catarina em 1976, ano em que a nossa
Companhia foi fundada como uma empresa do Grupo Diomício Freitas, um grupo com diversos
negócios no nosso estado, incluindo empresas carboníferas e também de navegação, quando
iniciamos nossas atividades com a fabricação de centrais e aparelhos eletrônicos. Com o passar dos
anos, já com forte presença no mercado, ampliamos nossas atividades e passamos a oferecer
produtos e soluções em segurança, redes, comunicação e energia, com soluções inovadoras e
tecnologias que transformam a forma como as pessoas se comunicam, se conectam e se protegem,
criando valor e oportunidades para nossos clientes, colaboradores e parceiros ao ofereceremos
soluções empresariais, condominiais e residenciais. De acordo com dados internos de
acompanhamento de vendas, estamos presentes em 98% dos munícipios identificados por nós com
potencial de consumo eletrônico no Brasil. Também, exportamos nossos produtos para diversos
países da América Latina.
Em 1987, inovamos ao sermos a primeira companhia brasileira a lançar uma central de comutação
automática (PABX) com tecnologia nacional. Em 1990, em razão das privatizações no nosso
mercado de atuação, voltamos nossos esforços para a iniciativa privada, esforços estes que
anteriormente eram voltados para empresas estatais. Este passo foi fundamental para consolidação
de nossa marca, ao reforçarmos nosso foco na competitividade, compreendendo melhor as
necessidades de nossos clientes, cada vez mais exigentes. Alguns anos depois, assumimos um
novo desafio ao lançarmos terminais de telecomunicações sem fio, segmento que nos colocou em
competição direta com produtos comercializados internacionalmente.
Em 2006, adquirimos a Maxcom, companhia atuante no mercado equipamentos de comunicação
condominial. Com a aquisição, expandimos nosso portfólio de comunicação empresarial e adquirimos
uma unidade fabril em Santa Rita do Sapucaí/MG. No ano seguinte, seguindo nossa estratégia de
expansão, ingressamos de forma orgânica em dois novos negócios: segurança eletrônica e redes,
agregando à nossa estrutura duas novas unidades de negócio. Entre 2009 e 2011, em razão do
crescimento da unidade de negócio de segurança eletrônica, expandimos nossas operações em São
José/SC, devido à demanda de espaço para fabricação e armazenagem de nossos produtos das demais
linhas, totalizando quatro unidades fabris. Além disso, nesse período, iniciamos nossas operações
industriais na Zona Franca de Manaus/AM (em filial inicialmente aberta para exploração de atividades
relacionadas à nossa unidade de negócios de segurança eletrônica, e, que posteriormente também
passou a ser destinada à realização de negócios da nossa de Controle de Acessos, descrita abaixo).
Informações sobre a estratégia de abertura do nosso estabelecimento na Zona Franca de Manaus
encontram-se no item 7.5 deste Formulário de Referência.
Nesta mesma época, também inauguramos nosso Centro de Capacitação em Tecnologia (iTEC) e
passamos a oferecer treinamentos e certificações focados em nossas unidades de negócios, com o
objetivo de atualizar nossos revendedores e instaladores parceiros tecnologicamente e habilitá-los a
trabalhar com todas as linhas de produto oferecidas por nós de forma adequada. O iTEC conta também
com cursos de gestão, orientados ao canal de distribuição, estes cursos fazem parte de um programa
que chamamos de “Universidade Intelbras”, com o principal objetivo de capacitar o distribuidor e as
revendas para tornarem-se mais profissionais na administração de seu negócio, englobando temas como
marketing, vendas, administração financeira, tributação, etc. No acumulado de 2019 e no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020, treinamos 403.658 profissionais, sendo que nossa taxa de
satisfação é de 96%1, o que demonstra o nosso empenho em oferecer excelentes treinamentos que
atingem as expectativas de nossos clientes.
Em 2013, ampliamos nossa atuação através da aquisição da empresa Automatiza, e ingressamos
com mais força no Negócio de Controle de Acessos, constituindo nossa quarta unidade de negócios.
Neste mesmo ano, ingressamos no segmento de prevenção de incêndios ao adquirirmos a empresa
Engesul. Absorvemos know-how técnico e de mercado, agregando ainda mais valor à nossa
presença nacional e à nossa capacidade produtiva e de investimento.

1

De acordo com pesquisa realizada em 2020 pelo Centro de Capacitação em Tecnologia (iTEC).
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Em 2016, completamos 40 anos e atingimos pela primeira vez o faturamento anual de R$1,0 bilhão.
Renovamos nosso slogan e marca, de modo a torná-la mais moderna, nosso slogan "Sempre
Próxima", que reflete nossos relacionamentos e nossa presença no mercado. Em 2018, demos início
às nossas unidades de negócios de energia e energia solar, expandindo ainda mais a nosso leque
de atuação.
Em meados de 2019, estreitamos nossos laços de negócios com a Dahua, nossa parceira comercial
há mais de 10 anos, através da assinatura de um memorando de entendimentos e por meio da venda
de 10% das ações da nossa Companhia a esse fornecedor e parceiro histórico. Essa iniciativa reforça
nossos pontos fortes enquanto desenvolvedores de soluções integradas e consolida nossa posição
de liderança no mercado nacional de segurança eletrônica. Em função da relação dessa parceria
que temos com a Dahua e ao tê-la como acionista da nossa Companhia, passamos a nos beneficiar
de sua equipe de pesquisa e desenvolvimento na China, o que nos permite levar ao mercado, com
ainda maior velocidade, soluções inovadoras para nossa unidades de negócio de segurança
eletrônica, com um portfólio amplo de CFTV, câmeras, DVRs, alarmes, sensores e softwares, dentre
outros, fabricados com alta tecnologia e inteligência artificial.
Ainda em 2019, adquirimos as sociedades Décio e Seventh, ingressando com grande
competitividade no mercado de fabricação racks para redes e reforçando nossa posição no mercado
de serviços de tecnologia em segurança eletrônica, com softwares de monitoramento de imagens.
Em 26 de novembro de 2020, demos mais um importante passo para nossa expansão e iniciamos o
processo para obtenção junto a Comissão de Valores Mobiliários do registro de companhia aberta
na “categoria A”, bem como o processo de registro de oferta pública inicial de ações (IPO) de nossa
Companhia.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
6.5 – Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial
ou extrajudicial
Até a data deste Formulário de Referência, nossa Companhia não sofreu nenhum pedido de falência
ou de recuperação judicial ou extrajudicial.
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6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que nossa Companhia julgue relevante com relação a esta
seção 6.
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7.1 – Descrição – atividades da Companhia / controladas
Visão Geral
Somos a Intelbras, a maior fabricante nacional de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica
e comunicação do Brasil, segundo o monitoramento Intelbras de dados de importação (Midi)1.
Estamos presentes em 98% dos munícipios identificados por nós com potencial de consumo
eletrônico no Brasil2 e exportamos nossos produtos para diversos países3. Em 30 de setembro de
2020, nossa receita operacional líquida totalizou R$1.463.152 mil, representando um aumento de
20,2% quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando
totalizou R$1.217.510 mil. No mesmo período, nosso lucro líquido totalizou R$121.210 mil e nosso
EBITDA totalizou R$250.804 mil.
Nossa trajetória teve início em Santa Catarina em 1976, quando iniciamos nossas atividades com a
fabricação de centrais e aparelhos eletrônicos. Com o passar dos anos, expandimos nosso portfólio
e, atualmente, fornecemos produtos e soluções em segurança eletrônica, controles de acesso, redes,
comunicação, energia e energia solar, que se integram e se completam.
Em linhas gerais, fornecemos nossos produtos para os setores empresarial, residencial e
condominial4 equipamentos e softwares necessários para o monitoramento, armazenamento e
gerenciamento de dados e comercializamos desde câmeras de vídeos, alarmes, fechaduras,
roteadores, telefones corporativos e rádio comunicadores até baterias, cabos e painéis de energia
solar.
No canal de rede de distribuição, contamos com aproximadamente 3705 distribuidores (parceiros),
que compram nossos produtos e os revendem para nossos aproximadamente 80.000 revendedores
credenciados6, que conquistamos ao longo de nossos 44 anos de Intelbras, e que oferecem nossos
produtos aos consumidores finais, representando 74,7% de nossas vendas até 30 de setembro de
2020. Os nossos demais canais de venda incluem vendas direto aos varejistas, integradores7 e
contas nomeadas (grandes clientes atendidos pela fábrica), que representaram 12,4%, 6,6% e 6,3%
das vendas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2020.
Nosso relacionamento diferenciado com os distribuidores, construído ao longo dos mais de 40 anos
de nossa história, dificulta a entrada de novos concorrentes no mercado brasileiro, tendo em vista a
fidelidade que consolidamos com esses parceiros. Nos aproximamos muito deles por meio de
programas de incentivo (Programa de Canais, Programa Revendedores Mais Verde, entre outros),
treinamento e compromisso pós-venda.
Somos reconhecidos por diversos prêmios do setor. No primeiro semestre de 2020, tivemos NPS
(Net Promoter Score)8 de 60,4 e em 2019 tivemos Brand Awarenesss9 de 97% de nossos
consumidores. Adicionalmente, em outubro de 2020, fomos reconhecidas pelos nossos 3.500
1
De acordo com o nosso market share e o market share de nossos concorrentes verificados por meio do MIDI - Monitoramento Intelbras de
Dados de Importação. Para mais informações sobre o MIDI, vide item 7.3(iii)(c) deste Formulário de Referência.
2
De acordo com dados de venda internos, da área de vendas de sell-out do Canal de Distribuição.
3
Celebramos contratos no Brasil para a exportação de nossos produtos para países da América do Sul, da América Central e do continente
africano, tais como: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, República
Dominicana, Colômbia, Equador, Venezuela, Cuba, Panamá, Nicarágua, Angola, Moçambique e Egito. No período de nove meses findo em 30
de setembro de 2020, o volume de tais exportações representou menos de 1% de nossa receita operacional líquida.
3
Nossos produtos e serviços são destinados para: residências, condomínios, provedores, indústria, transportes, finanças, governos, operadores,
setor de saúde, setor hoteleiro, varejo e call center, entre outros.
4
Considera todas as unidades de distribuição dos parceiros.
4
Nossos produtos e serviços são destinados para: residências, condomínios, provedores, indústria, transportes, finanças, governos,
operadores, setor de saúde, setor hoteleiro, varejo e call center, entre outros.
5
Considera todas as unidades de distribuição dos parceiros
6
O revendedor credenciado é um revendedor e instalador terceirizado, que passa por nosso processo de treinamento e capacitação.
7
Os Integradores consistem em instaladores que adquirem os produtos diretamente de nossa Companhia para instalá-los e integrá-los a
produtos e soluções mais complexas, inclusive que envolvam eventualmente mais de uma marca, direcionado por exemplo, a cidades
inteligentes, grandes empresas que demandam produtos e soluções através de profissionais tecnicamente mais habilitados às suas
necessidades.
8
Net Promoter Score ou NPS é uma metodologia padrão de mercado que se baseia na pergunta: “Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade
de você recomendar a Intelbras para um amigo ou parente?”. Os respondentes do questionário padrão enviado por e-mail após a compra são
classificados de acordo com a nota que atribuíram: promotores (pessoas que deram 9 ou 10), neutros (pessoas que deram 7 ou 8) e detratores
(pessoas que deram 0 a 6). O índice é calculado como: (promotores – detratores) / total de respondentes.
9
De acordo com pesquisa realizada pela TOP BRANDS, que considerou as regiões sul e sudeste, com base em casos de clientes que efetuaram
uma compra de produtos de telecomunicação eletrônica nos últimos 12 meses em 2017.
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colaboradores como “Great Place to Work” de acordo com a revista Época e uma das Melhores
Empresas para Trabalhar, de acordo com a revista Você S/A, sendo que a partir de 2001 fomos
reconhecidos por 17 vezes em pelo menos em uma das publicações.
Além disso, somos liderados por uma equipe altamente qualificada, profissionalizada desde 2005 e
composta por executivos com ampla experiência em nossos setores de atuação. Esse time conduziu
o nosso crescimento operacional e financeiro ao longo dos anos, bem como nos manteve em
crescimento mesmo durante a pandemia do COVID-19. O nosso Diretor Presidente, Sr. Altair
Silvestri, possui mais de 40 anos de experiência em nossa Companhia, tendo passado por áreas
como Custos, Diretoria Industrial e Pesquisa e Desenvolvimento. Por sua vez, o nosso Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, Rafael Boeing, possui mais de 25 anos de Intelbras,
tendo passado pela área de Contabilidade.
Nos últimos anos, estreitamos nossos laços comerciais com o grupo Dahua Technology, que é um
dos líderes mundiais em segurança eletrônica e nosso parceiro comercial há mais de 10 anos10. Com
isso, reforçamos nossos pontos fortes enquanto desenvolvedora de soluções integradas e
consolidamos nossa posição de liderança no mercado nacional de segurança eletrônica. Nesse
cenário, em 31 de dezembro de 2018, celebramos com a Zhejiang Dahua Tecnology Co., Ltd.,
sociedade pertencente ao grupo econômico da Dahua ("Fornecedora Dahua"), um acordo de
cooperação, por meio do qual nos comprometemos a, por um período de 10 anos a contar da data
de celebração do referido acordo, conceder à Fornecedora Dahua a prioridade ("Direito de
Prioridade") no fornecimento de produtos de circuito fechado de televisão (CFTV), composto por
câmeras de segurança eletrônica e gravadores digitais de vídeo (“Produtos”), desde que observadas,
pela Fornecedora Dahua, a concessão de determinadas condições comerciais, conforme detalhadas
no item 16.4 do nosso Formulário de Referência. Através dessa parceria estratégica, em 23 de
agosto de 2019, os nossos acionistas Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Janete Savi
de Freitas, Jadna Savi de Freitas, Pedro Horn de Freitas e Joanna Horn de Freitas celebraram com
a Dahua Europe B.V. ("Dahua B.V.") contrato de compra e venda, por meio da qual a Dahua B.V.
passou a deter 10% de nosso capital social.
A fim de nos tornarmos uma empresa mais sustentável, em 2020, introduzimos em nossa fábrica
localizada em São José/SC 4.119 módulos fotovoltaicos fabricados por nós (o que representa 8.238
m2 de painéis solares), de 330 W e potência de 1.359 kWp, que foram instalados em apenas 80 dias.
Para este primeiro ano, acreditamos que a geração estimada de nossos painéis solares será de
1.739 MW/hora, o que equivale ao consumo de aproximadamente 725 residências em um ano.
Nossos painéis solares são responsáveis pela geração de energia de aproximadamente 25% de
nosso consumo mensal. Com esse resultado, esperamos que mais de 900 toneladas de CO2
deixarão de ser jogadas à atmosfera em um ano, reforçando nosso compromisso com a geração de
energia limpa em prol do meio ambiente.

10
Informação extraída da seguinte análise Omdia 2020 Video Surveillance Analytics Market Share Database e do Ranking 50 Security 2018 da
Asmag Global Security, portal B2B voltado para players globais de segurança em que a Dahua Technology apareceu como a maior empresa
100% privada do setor de segurança eletrônica, e a segunda maior considerando todas as empresas, disponível
em https://revistasegurancaeletronica.com.br/dahua-technology-e-eleita-maior-empresa-100-privada-do-setor-de-seguranca-eletronica/.
Segundo a publicação, a Dahua Technology alcançou a posição de maior empresa privada do mundo segundo o critério de receita bruta
verificada no ano de 2017.
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Principais Indicadores Financeiros e Operacionais
A tabela a seguir apresenta um resumo de nossos principais indicadores financeiros e operacionais
relativos às nossas informações trimestrais referentes ao período de nove meses findo em 30 de
setembro e 2020 e 2019, bem como às nossas demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Para mais informações sobre as
nossas demonstrações financeiras, vide seção 10 deste Formulário de Referência.
Indicadores
financeiros
(em R$ mil,
exceto %)
Receita
operacional
líquida
Lucro bruto
Lucro líquido
EBITDA(1)
Resultado
financeiro
e
variação
cambial
Dividendos(2) (3)
Caixa líquido(4)

Período de
nove
meses
findo em
30/09/2020

Período de
nove
meses
findo em
30/09/2019

1.463.152

▲

Exercício social encerrado em 31
de dezembro de

▲

20x19

2019

2018

2017

19x18

18x17

1.217.510

20,2%

1.697.956

1.440.192

1.498.236

17,9%

-3,9%

535.066
121.210
250.804

422.015
118.142
140.575

26,8%
2,6%
78,4%

593.146
189.393
202.611

526.401
162.496
203.556

524.870
183.792
194.564

12,7%
16,6%
-0,5%

0,3%
-11,6%
4,6%

(135.270)

(9.016)

1400,3%

6.539

(30.073)

15.436

121,7%

294,8%

11.249
145.601

68.439
179.181

-83,6%
-18,7%

91.193
140.623

35.305
184.673

23.590
137.145

158,3%
-23,9%

49,7%
34,7%

(1)

O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de
2012, e consiste no lucro líquido do exercício/período ajustado pelo resultado financeiro líquido, incluindo a variação cambial líquida, pelo
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e pelas despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida contábil
reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas IFRS e não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e
não deve ser considerado como substituto ou alternativa ao lucro (prejuízo) líquido, indicador de desempenho operacional, medida de liquidez,
tampouco como base para a distribuição de dividendos. Outras empresas podem calcular o EBITDA de maneira diferente da Companhia. Para
reconciliação do lucro líquido para o EBITDA, vide seção 3.2 deste Formulário de Referência.
(2)
Corresponde ao montante de dividendos distribuídos, com base no lucro líquido do respectivo exercício social, somado ao montante de juros
sobre o capital próprio, distribuído no respectivo exercício social. Adicionalmente, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2018 e 2017 a Companhia declarou dividendos à reserva de lucros retidos, constituída em anos anteriores, de R$22.193 mil e R$28.252 mil,
respectivamente.
(3)
No âmbito de reunião realizada em 8 de janeiro de 2021 ("RCA de 8.01.21"), o Conselho de Administração da Companhia aprovou a
distribuição de proventos no montante de R$83.474.472,38 dos quais, (a) R$49.904.014,03 serão distribuídos a título de dividendos
intermediários, com base na Reserva de Lucros registrada nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 30 de junho de 2020, nos termos
do artigo 204, §2º da Lei das Sociedades por Ações; e (b) R$33.570.458,35 serão distribuídos e calculados a título de juros sobre capital próprio,
nos termos do Artigo 18, (ix) do Estatuto Social da Companhia. No âmbito da RCA de 8.01.21 ficou consignado que (i) terão direito ao
recebimento dos proventos as pessoas que eram acionistas da Companhia em 8 de janeiro de 2021; e (ii) o montante líquido de
R$28.534.889,68 poderá ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
nos termos da legislação aplicável. A Administração da Companhia salienta que os recursos eventualmente obtidos a partir de sua oferta pública
primária de ações não serão utilizados para realizar o pagamento da referida distribuição, uma vez que a Companhia possui atualmente caixa
suficiente para suprir essa necessidade.
(4)
O Caixa Líquido equivale ao total dos financiamentos e empréstimos deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras de longo prazo. O Caixa Líquido não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil e nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB e não possui um significado padrão. Outras empresas podem calcular o
Caixa Líquido de maneira diferente da Companhia. Para reconciliação dos financiamentos e empréstimos para o Caixa Líquido, vide seção 3.2
deste Formulário de Referência.
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A tabela abaixo demonstra nossa receita operacional líquida e o volume vendido em cada um de
nossos segmentos operacionais:

Indicadores

Receita
operacional líquida
Volume
(mil unidades)

Período
de nove
meses
findo em
30/09/202
0

Período
Exercício social encerrado em 31
▲
de nove
de dezembro de
meses
findo em
20x19
2019
2018
2017
30/09/201
9
(em milhares de R$, exceto %)
Segurança

▲
19x18

18x17

777.029

725.325

7,1%

1.006.562

823.255

856.434

22,3%

-3,9%

11.990

10.261

16,9%

14.148

12.364

10.642

14,4%

16,2%

576.025

576.595

599.834

-0,1%

-3,9%

9.796

11.290

13.226

-13,2%

-14,6%

Comunicação
Receita
operacional líquida
Volume
(mil unidades)

543.673

420.932

29,2%

9.205

7.264

26,7%

Energia
Receita
operacional líquida
Volume
(mil unidades)

142.450

71.253

99,9%

115.369

40.342

41.968

186,0%

-3,9%

1.690

1.211

39,6%

1.696

1.015

612

67,2%

65,8%

Vantagens Competitivas
Nossa presença histórica e consolidada no país, bem como nossa adaptação às necessidades do
mercado nos garantem as seguintes principais vantagens competitivas, que nos diferenciam de
nossos concorrentes:
Rede de distribuição ampla e desenvolvida, com acesso a uma sólida plataforma de vendas
Possuímos uma rede de distribuição extremamente ampla e desenvolvida, presente em todos os
Estados do país e no Distrito Federal. Contamos com o apoio de mais de 37011 distribuidores
(parceiros), que compram nossos produtos e os revendem para nossos aproximadamente 80.000
revendedores terceirizados, que, por sua vez, oferecem nossos produtos aos nossos consumidores
finais. Através desse canal, adquirimos um nível elevado de capilaridade, o que contribui com o
nosso desafio de continuar desenvolvendo nosso portfólio de produtos e fortalecimento da nossa
marca (Intelbras). Nossas formas de comercialização estão detalhadas abaixo e podem ser melhor
visualizadas conforme o gráfico abaixo:

11

Considera todas as unidades de distribuição dos parceiros.
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Por meio do nosso Centro de Capacitação em Tecnologia iTec, oferecemos treinamentos comerciais
e técnicos, além de certificações, focados em nossas unidades de negócio, gerando maior retenção e
aumento de fidelidade dos parceiros. No acumulado de 2019 e no período de nove meses findo em 30
de setembro de 2020, treinamos 403.658 profissionais. Outros fortes impulsionadores da fidelização
dos distribuidores e integradores são os nossos programas de incentivo. Alguns exemplos abaixo:
Programa de Canais
A Intelbras entende que o desenvolvimento do mercado é de responsabilidade da marca, disponibilizando
produtos competitivos e adequados ao seu público. Por outro lado, o acesso a este mercado se dá através
de seu canal de distribuição. Por esta razão, a companhia apoia tanto os distribuidores quanto os
revendedores nas estratégias de acesso ao mercado para seus produtos e desta forma construiu a uma
rede fiel, robusta e pulverizada de clientes. O Programa de Canais Intelbras (PCI) é baseado em quatro
grandes pilares: transparência, regras claras, relacionamento e compromissos mútuos, entre a companhia
e seus distribuidores, e é extensivo aos revendedores/instaladores, conforme descrito abaixo:








Relacionamento comercial único com distribuidores e revendedores
Eficiência operacional, otimizando as margens para os distribuidores, dados seus custos fixos
Desenvolvimento do mercado, provendo leads comerciais aos parceiros
Apoio próximo ao relacionamento com o cliente no pós-venda
Acesso ao exclusivo portal de treinamento e certificação, tanto online quanto
presencialmente
Universidade Intelbras – programa de treinamento para apoiar distribuidores e revendedores
em assuntos de administração de negócios
Acúmulo de pontos de fidelidade quando vendem produtos Intelbras – podem ser utilizados
para adquirir prêmios exclusivos e muitos outros benefícios (itens de marketing, reembolso
de gasolina, entre outros)

Benefícios

Compromissos

Distribuidores

Acesso à plataforma robusta da
Intelbras:
o
Fundo
de
marketing
cooperativo
o
Plataforma de suporte ao
cliente
o
Relatórios de inteligência
de negócios
o
Geração de leads

Descontos de receita

Rotação de estoque para produtos
ociosos

Proteção de preços





Objetivos quadrimestrais de sell-in
Prover informações de estoque e
sell-out
Seguir políticas de suporte ao
cliente e precificação
Se abster de vender ao consumidor
final

Revendedores/instaladores

Acesso à plataforma robusta da
Intelbras:
o
Fundo
de
marketing
cooperativo
o
Plataforma de suporte ao
cliente para parceiros
Ouro

Descontos para aquisição de
produtos

Acesso a programas de treinamento
exclusivos

Suporte para registro de projeto e
conselhos técnicos






Objetivos quadrimestrais
Ao menos dois profissionais
treinados
Seguir diretrizes de infraestrutura
Presença online
Constantemente prover métricas de
sell-out e KPIs

Programa Distribuidor Mais Verde
O programa Distribuidor Mais Verde abrange 85% dos distribuidores, e representa 84% da receita
líquida do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 no Canal de Distribuição. Os
principais benefícios dos distribuidores verdes incluem: descontos para aquisição de produtos (de
2% a 9%, dependendo do segmento), prioridade em iniciativas de marketing e prioridade em
lançamento de produtos e recebimento. Através deste programa, o distribuidor concede
exclusividade à Companhia nas linhas de produto comercializados por seu próprio interesse. Àquele
distribuidor que optar por ser exclusivo nas linhas de produtos da companhia, a companhia oferece
um pacote de benefícios, também exclusivos, conforme anteriormente citado.
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Canal varejo
Além dos distribuidores, possuímos também uma forte presença nos pontos de venda, atrelado a um
relacionamento próximo aos varejistas. Em 2019, tal canal era representado por:






90 promotores
55.000 visitas
3.500 pontos de venda servidos
23.000 ações de marketing
28.000 ações de pontos de venda

Canal integradores e contas nomeadas
Atendemos algumas contas nomeadas de forma direta e indireta, provendo soluções sob medida. O
faturamento a partir da comercialização direta com os cerca de 1.300 integradores e contas
nomeadas representaram R$30,8 milhões de Receita Líquida no primeiro trimestre de 2020. Da
Receita Líquida advinda de clientes deste canal, no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, 55% foi originada de integradores, enquanto 45% tiveram sua origem diretamente nas
contas nomeadas. Afim de atender todos os nossos canais de venda e consumidores finais,
possuímos canais de suporte e técnicos com altos índices de satisfação.
Canais de suporte
Estamos disponíveis a nossos clientes por diversos meios:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Em mil interações
Ligações diretas
Whatsapp
E-mail
Mídias

2017
384
61
90
15

2018
471
72
86
14

2019
634
167
108
15

Período de nove
meses findos em
30/09/2020
508
198
57
17

Com isso, conseguimos manter nosso atendimento de alta qualidade, tendo tido a melhor nota
(“Ótimo”) no Reclame Aqui desde 2018. Nosso canal de suporte entrega uma excelente experiência
ao consumidor de forma consistente ao longo do tempo, enquanto gera cada vez mais leads.

Net Promoter Score
62

62

1S19

2S19

68

51

44

41

2S17

1S18

31

1S17

2S18
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Rede de Assistência Técnica
Nossa rede de assistência técnica está presente em todas as regiões do Brasil, de acordo com as
figuras abaixo:

O aumento do número de técnicos autorizados treinados em 2019 se deu por conta da nossa
iniciativa de treinamento digital.
Portfólio de Produtos vasto e completo, alinhado a um contínuo processo de pesquisa e
desenvolvimento
Temos em nossa essência a identificação, desenvolvimento, exploração e integração de potenciais
novas áreas de atuação, processo que, historicamente, tem se mostrado bem-sucedido, e que
acreditamos que nos permite abranger grande parte dos espectros de consumidores que buscam
por produtos dos setores de segurança eletrônica, controles de acesso, redes, comunicação, energia
e energia solar. Todas nossas seis unidades de negócios (segurança eletrônica, controles de acesso,
redes, comunicação, energia e energia solar) se integram, se complementam e foram pensadas e
desenvolvidas identificando oportunidades e necessidades da nossa rede de revendedores e
instaladores credenciados. Essa estrutura nos permite fornecer um portfólio de produtos e serviços
vasto e completo aos nossos consumidores finais, o que dificulta a entrada de concorrentes no
mercado em que atuamos.
Em complemento aos produtos oferecidos, possuímos também 28 aplicativos móveis proprietários
disponíveis. Juntos, já acumularam, historicamente, aproximadamente 6,8 milhões de downloads,
rendendo uma Receita Líquida de aproximadamente R$8 milhões no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019 e aproximadamente R$13 milhões no período de nove meses findo em 30
de setembro de 2020. Alguns de nossos aplicativos são:

Adicionalmente, possuímos um consolidado processo de pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos e serviços, tendo investido historicamente cerca de 4% da nossa receita operacional líquida
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Nossa preocupação em pesquisar e desenvolver novos
produtos e serviços nos coloca em uma boa posição frente aos nossos concorrentes, tendo em vista
a necessidade de inovação de desenvolvimento de novas tecnologias no mercado em que atuamos.
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Contamos com um time dedicado a pesquisa e desenvolvimento há mais de 40 anos, atualmente
composto por aproximadamente 400 profissionais, sendo desses com ensino médio, técnico,
graduação e pós-graduação. Nossa estrutura é composta por laboratórios de desenvolvimento de
TI, laboratórios de segurança elétrica e laboratórios de testes mecânicos, compondo mais de 3.200
metros quadrados de área dedicada. Os resultados de tais esforços são visíveis, uma vez que cerca
de 70% do faturamento da Companhia é realizado com itens desenvolvidos internamente.
Posição de Liderança no Mercado
Em razão da nossa ampla e desenvolvida rede de distribuição e da nossa atuação em diversos
setores, com um extenso portfólio de produtos, consolidamos nossa posição de liderança em
diversos mercados, tais como segurança eletrônica, controles de acesso e comunicação. Desde a
nossa fundação desenvolvemos novos produtos e serviços, expandindo nossas operações para
novas regiões do Brasil. Adicionalmente, nos beneficiamos de uma base ampla, diversificada e
estratégica de fornecedores, que varia desde empresas de matérias-primas, a fornecedores de
tecnologia, a exemplo da Dahua, nossa fornecedora para produtos do segmento de CFTV, da nossa
unidade de negócio de segurança eletrônica e acionista titular de 10% do nosso capital social. Somos
líderes nos mercados de segurança eletrônica, controles de acesso e comunicação, sendo que em,
31 de dezembro de 2019, possuíamos, respectivamente, 44%, 22% e 32% de market share, e 47%,
21% e 31%, em 30 de setembro de 2020, de acordo com levantamentos realizados pela nossa
administração. Desses, apenas o market share de comunicação diminuiu em 2019, por conta de uma
mudança no mix de produtos, dados efeitos de não-recorrência.12
Adicionalmente, acreditamos que o sucesso no desenvolvimento de novos negócios é fruto de uma
posição estratégica no mercado e, por essa razão, possuímos como diretriz ser líder em cada
categoria de atuação. Abaixo está a evolução do market share das categorias de nossos produtos:
Categoria
Controle de acesso
Segurança eletrônica
Redes
Comunicação
Energia
Energia solar

31 de dezembro de
2018
17%
40%
22%
49%
7%
-

2019
22%
44%
23%
32%
9%
1,3%

2017
16%
38%
20%
48%
5%
-

Conscientização da Marca (Brand Awareness)
Somos reconhecidos por diversos prêmios do setor. No primeiro semestre de 2020, tivemos um NPS (Net
Promoter Score) de 60,4 e em 2019, tivemos um Brand Awarenesss13 de 97% de nossos consumidores,
sendo que 71% das pessoas dizem já terem comprado um produto da Intelbras, e 84% preferem a Intelbras
aos competidores, de acordo com uma pesquisa realizada pela Midia QI. Adicionalmente, em outubro de
2020 fomos reconhecidas pelos nossos 3.500 colaboradores como “Great Place to Work” de acordo com a
revista Época e uma das Melhores Empresas para Trabalhar, de acordo com a revista Você S/A, sendo que
a partir de 2001 fomos reconhecidos por 17 vezes em pelo menos em uma das publicações.






Estamos constantemente expostos a canais de mídia de primeira linha, como por exemplo
Discovery Channel, Globo News, CNN Brasil e GNT.
Somos patrocinadores oficiais da Copa do Brasil, um dos maiores eventos esportivos do
Brasil, de 2019 a 2022
o Marca exposta na transmissão de mais de 750 jogos de futebol, somando mais de
37 horas de exposição
o Posicionamento forte entre os revendedores, disponibilizando 1.735 ingressos e 16
tours pelos estádios
Possuímos mais de 90 promotores de trade marketing
Realizamos mais de 160 showrooms e mais de 90 eventos em 2019

12
Em 2019, iniciamos a produção de Smart TVs, rádios comunicadores profissionais e Assistente Eletrônico (smart speaker), aumentando o
mercado total endereçável.
13
De acordo com pesquisa realizada pela TOP BRANDS, que considerou as regiões sul e sudeste, com base em casos de clientes que
efetuaram uma compra de produtos de telecomunicação eletrônica nos últimos 12 meses em 2017.
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Adicionalmente, nossa estratégia de marketing digital está pautada em três principais pontos (dados
de 30 de setembro de 2020):






Website
o Mais de 2,8 milhões de buscas por mês
o Mais de 800 mil acessos por mês
o Mais de 70 mil buscas “aonde encontrar”
Redes sociais
o 101 mil seguidores no Instagram
o 181 mil seguidores no Facebook
o 152 mil inscritos no YouTube
Influenciadores
o Nova estratégia para comunicar com clientes diferentes
o 190 influenciadores
o Mais de 7,4 milhões de pessoas impactadas pelas campanhas

Utilizamos de diferentes canais para apresentarmos os nossos produtos aos clientes:

Todos esses meios de comunicação nos permitem promover a conscientização de nossa marca e
manter os nossos clientes informados sobre nossos novos produtos e serviços.
Indicadores operacionais e financeiros consistentes e resilientes, combinados com sólida
experiência em aquisições
Acreditamos que principalmente em razão das vantagens competitivas mencionadas acima e abaixo,
apresentamos indicadores operacionais e financeiros consistentes que se mostraram resilientes
mesmo em períodos de instabilidade, a exemplo da crise econômico-política vivenciada pelo país
entre os anos de 2014 a 2017, bem como, mais recentemente, durante a pandemia do Covid-19.
Adicionalmente, acreditamos adotar gestão financeira conservadora e segura, a exemplo da nossa
prática14 de manter ao menos 1 (um) mês de faturamento em caixa.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, nossa receita
operacional líquida totalizou R$1.697.956 mil, R$1.440.192 mil e R$1.498.236 mil, respectivamente,
o que resultou em um CAGR[2017-2019] de 6,8%. Nos mesmos exercícios sociais, nosso lucro líquido
totalizou, respectivamente, R$189.393 mil, R$162.496 mil e R$183.792 mil, nosso EBITDA totalizou,
respectivamente, R$202.611 mil, R$203.556 mil e R$194.564 mil, significando um CAGR[2017-2019]
de 4,7%. Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 nosso caixa líquido totalizou, respectivamente,
R$140.623 mil, R$184.673 mil e R$137.145 mil.

14

Apesar de ser uma prática da nossa administração, essa não é uma política formalmente aprovada pela nossa Companhia.
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Nossas operações se mostraram resilientes durante o período adverso da pandemia do COVID-19.
Nossa receita operacional líquida passou de R$1.217.510 mil no período de nove meses findo em
30 de setembro de 2019 para R$1.463.152 mil no mesmo período de 2020, crescendo 20,2%.
Em benefício do nosso crescimento, apresentamos um aumento relevante nas despesas de capital no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com 2018 e 2017. Tal
aumento ocorreu por conta de investimentos em aquisições de participações societárias na Seventh e
Metalúrgica Décio, e do desenvolvimento da nossa nova planta produtiva, conforme figura abaixo:

As aquisições realizadas no ano de 2019 nos permitiram ingressar com grande competitividade no
mercado de fabricação de racks para redes e reforçando nossa posição no mercado de serviços de
tecnologia em segurança eletrônica, com softwares de monitoramento de imagens.
Além dessas, possuímos um grande repertório de sucesso em outras aquisições, como as listadas
abaixo:
 2013: Aquisição da Automatiza e Engesul, entrando nos segmentos de controles de acesso
e prevenção contra incêndios.
 2005/2007: Aquisição da Maxcom, entrando nos segmentos de segurança eletrônica e redes
Estrutura de Governança Corporativa Profissionalizada
Possuímos uma Administração altamente profissionalizada e qualificada, que extrapola os requisitos
mínimos que devem ser adotados por companhias que possuem ações admitidas à negociação no
segmento especial de governança corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, denominado Novo
Mercado. Desde 2005, contamos com uma Diretoria profissionalizada e capacitada formada pelo
nosso Diretor Presidente, Sr. Altair Silvestri, e pelo nosso Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, Sr. Rafael Boeing, que atuam no setor há mais de 40 e 25 anos, respectivamente e que
não possuem vínculo familiar ou pessoal com os nossos acionistas controladores.
Além disso, desde 1991, contamos com um Conselho de Administração. O nosso Conselho de
Administração possui ao menos um conselheiro independente desde 1991 e, adicionalmente, desde
2019 conta com um conselheiro eleito pela Dahua, que, a despeito da relação comercial que mantem
com a nossa Companhia, não possui qualquer outra relação com os nossos acionistas controladores.
Acreditamos na eficácia de mecanismos internos e externos de controle e auditoria. Por essa razão,
desde 2000 somos auditados por uma das empresas de auditoria líderes de mercado (Big Four),
sendo que alternamos nossos auditores de 5 em 5 anos. Adicionalmente, em 2010 instalamos um
comitê de auditoria interna não estatutário, que, em 25 de novembro de 2020 passou a ser vinculado
ao nosso Conselho de Administração, em linha com as melhores práticas governança corporativa e
com o Regulamento do Novo Mercado da B3.
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Acreditamos que a qualidade da nossa Administração, a profissionalização da nossa Diretoria e os
mecanismos internos e externos de controle e auditoria que adotamos nos trazem mais segurança
com relação ao trabalho nossa área contábil e operacional.
Ao longo de nossa história, mantemos uma forte presença em iniciativas Environmental, Social and
Governance (ESG). No tema do meio ambiente, mais recentemente, desenvolvemos o maior telhado
solar da região Sul do Brasil, com mais de 4.000 mil placas solares na unidade de São José. Em
termos sociais, além de possuirmos iniciativas de participação dos colaboradores a voluntariados,
realizamos doações de produtos e soluções para construções públicas, universidades, eventos e
hospitais, patrocinamos eventos culturais e projetos educacionais.
Nossa cultura é intensamente adotada por todos os funcionários que mantem uma forte mentalidade
de dono e de encantamento do cliente, continuamente alimentada por meio de programas de
desenvolvimento de liderança interna, programas de participação nos lucros e bônus para todos os
funcionários desde 1993, fomentando o alinhamento entre acionistas e colaboradores. Dessa forma,
não há necessidade de supervisão para garantir que os problemas dos clientes serão resolvidos.
Estratégia
O nosso objetivo no longo prazo é expandir ainda mais nossa capacidade produtiva e de atuação,
para aprimorarmos ainda mais os produtos e as soluções que oferecemos aos nossos consumidores.
Especificamente, pretendemos:
Expandir a nossa atuação através do crescimento inorgânico
Ao longo da nossa história fomos capazes de realizar algumas aquisições societárias de players que
realizavam atividades conexas a algum(ns) de nossos negócios. Por exemplo, em 2019, adquirimos
as sociedades Décio e Seventh, ingressando com grande competitividade no mercado de fabricação
de racks para redes e reforçando nossa posição no mercado de serviços de tecnologia em segurança
eletrônica, com softwares de monitoramento de imagens. Dessa forma, além de continuarmos com
a nossa essência de expansão horizontal, planejamos ampliar nossa atuação através de aquisições
estratégicas de sociedades que atuam no desenvolvimento de tecnologia e de integração de
sistemas, a fim de otimizarmos nossa capacidade produtiva e aumentarmos o nosso espectro de
atuação, em linha com o que fizemos ao longo da nossa história. Adicionalmente, também
pretendemos adquirir companhias que atuam nos setores em que estamos presentes e nos setores
que pretendemos desenvolver, a fim de complementar ainda mais o nosso portfólio. Entendemos
que nossa experiência em fusões e aquisições e casos bem-sucedidos de integração de negócios
nos credenciam a esta estratégia.
Expandir capacidade produtiva (investimento em CAPEX)
Planejamos expandir a nossa capacidade produtiva para atender a crescente demanda de nossos
consumidores. Para tanto, pretendemos expandir nossa metragem de produção, através da
expansão territorial de nossas unidades fabris (de fabricação em Manaus e Minas Gerais e
armazenagem – principalmente energia solar) e nova planta produtiva em Tubarão - SC para
produção de produtos de energia.
Expandir nosso serviço de locação de produtos (hardware as a service)
Pretendemos expandir o serviço de locação de nossos produtos para consumidores (hardware as a
service). Com esse desenvolvimento, acreditamos que teremos um maior faturamento a longo prazo,
uma vez que conseguiremos atender consumidores que estão em constante busca de tecnologias
mais avançadas e que, para tanto, desejam alugar nossos produtos por um período, ao invés de
comprá-los.
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Expandir canais internos verticais e de varejo (OPEX)
Buscamos expandir nossas equipes comerciais e desenvolver nosso portfólio no setor de varejo,
contratando mais profissionais conforme nosso crescimento orgânico e inorgânico. Adicionalmente,
pretendemos expandir nossas equipes comerciais e desenvolver nosso portfólio para o canal de
verticais, que compreende nossa venda aos integradores e às contas nomeadas (grandes clientes
atendidos pela fábrica). Assim, passaremos atender com maior proximidade nossos consumidores
que demandam soluções mais robustas. Já estamos em fase de implantação de nosso novo CRM
(Customer Relationship Management), que promoverá maior integração de nossos sistemas e que
nos dará o alicerce para construção da transformação digital que nos permitirá conectar de forma
mais rápida nossos consumidores aos nossos produtos e serviços prestados pelo nosso canal.
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. 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.
Impactos da pandemia do Covid-19 em nossas atividades
Para entender a evolução financeira, patrimonial e de resultados da Companhia no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020 é necessário considerar os impactos da pandemia do
COVID-19 nas atividades da Companhia. Conforme é de conhecimento público, a declaração da
pandemia do COVID-19 pela OMS desencadeou severas medidas restritivas por parte de
autoridades governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas
restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições às viagens
e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população.
Na China, algumas medidas radicais foram tomadas, como, dentre outros: (i) isolamento imediato do
epicentro da doença no país (Wuhan); (ii) suspensão dos serviços de transporte pessoal dentro de
condomínios e universidades; (iii) proibição da entrada de não condôminos em conjuntos
habitacionais; (iv) suspensão e/ou redução dos serviços de entrega; (v) controle rigoroso de entrada
e saída nos aeroportos e portos do país.
Em razão da importação de determinados equipamentos e produtos da China, incluindo através da
parceria da Companhia com a Dahua Technology, a Administração da Companhia tomou as medidas
consideradas necessárias para assegurar seu nível de abastecimento, de acordo com os planos de
produção e vendas vigentes à época, tendo antecipado embarques e trabalhando de maneira
próxima aos seus principais fornecedores estrangeiros. Devido ao período de adoção das medidas
naquele país, em data próxima ao feriado do ano novo chinês, feriado este que anualmente impacta
o abastecimento globalmente, a Companhia já estava preparada e não foi afetada negativamente no
fornecimento de partes e peças em nenhuma de suas linhas.
No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo localidades em que instaladores credenciados da
Companhia promovem a revenda de nossos produtos, seguiram providências similares, adotando
medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação e o
isolamento social, que resultaram em uma dificuldade de acesso ou até impedimento de acesso a
algumas áreas residenciais onde os instaladores credenciados promovem a instalação dos produtos
fabricados pela Companhia, o que provocou uma redução considerável do faturamento da
Companhia. Adicionalmente, o desalinhamento das autoridades governamentais brasileiras (nos
níveis federal, estadual e municipal) aliado a diversidade geográfica do país fez com que as
operações da Companhia fossem afetas em maior grau em diferentes momentos, a depender da
região do país, o que dificultou o gerenciamento e controle das operações.
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Por fim, em março e abril de 2020, a Companhia tomou novos empréstimos perante o Banco Itaú e
o Banco Citibank no valor de, respectivamente, R$100.000 mil à taxa de CDI + 3,5 a.a. e R$100.100
mil, à taxa de CDI + 3,5 a.a., com vencimento para 08/04/2022 e 24/03/2023. Os montantes tomados
por empréstimo visavam reforçar o caixa da Companhia e mitigar possíveis riscos de liquidez futuros,
em caso de eventuais deficiências em consequência da pandemia do COVID-19. Entretanto, de
março a setembro de 2020 a geração de caixa operacional da Companhia foi positiva, sendo que os
montantes contraídos por meio dos empréstimos tomados junto ao Banco Itaú e ao Banco Citibank
não precisaram ser integralmente utilizados na composição do caixa. Para mais informações sobre
os nosso financiamentos e empréstimos, vide item 10.1f do nosso Formulário de Referência.
Todas as medidas necessárias para garantir a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores e
clientes foram tomadas. Para mitigar a transmissibilidade do vírus em nossa sede administrativa,
foram implementadas ações de higienização de espaços e áreas de circulação, comunicação ativa,
distribuição de materiais protecionais aos colaboradores, flexibilização de jornadas e adoção do
teletrabalho, entre outros.
Abaixo apresentamos a receita operacional líquida referente aos períodos de nove meses findos em
30 de setembro de 2020 (que contempla os impactos do COVID-19 em nossas operações) e 2019,
bem como a receita operacional líquida aferida nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente.
(em R$
milhares,
exceto %)
Receita
Operacional
Líquida

Período de nove
meses findo em 30 de
setembro de
2020
2019

20x19

2019

2018

2017

19x18

18x17

1.463.152

20,2%

1.697.956

1.440.192

1.498.236

17,9%

(3.9)%

1.217.510

▲

Exercício social encerrado em 31
de dezembro de

▲

Mesmo que o COVID-19 impacte de forma significativa o crescimento econômico do Brasil, e
consequentemente a renda média de nossos clientes, acreditamos estar preparados para essas
consequências, considerando a resiliência histórica demonstrada pelo setor durante períodos de crise.
Como referência, na crise econômica brasileira de 2015-2016, anos em que o PIB apresentou retração,
o setor apresentou crescimento real positivo, performando substancialmente acima do varejo.

737

PÁGINA: 101 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
a.

produtos e serviços comercializados

Operamos de forma integrada, mas segregamos a nossa Receita Operacional Líquida e o nosso Lucro
Bruto em três grandes segmentos de atuação. As informações por segmento são utilizadas por nossa
Administração para avaliar o nosso desempenho operacional de forma segregada (isto é, por segmento)
e tomar decisões com relação à alocação de recursos. Nosso primeiro segmento de atuação é o de
SEGURANÇA, que é composto pelas unidades de negócio de (i) segurança eletrônica e (ii) controles de
Acessa. Nosso segundo segmento de atuação é o de COMUNICAÇÃO, composto pelas unidades de
negócio de (iii) redes e (iv) comunicação. Por fim, nosso terceiro e mais recente segmento de atuação é
o de ENERGIA, formado pelas unidades de negócio de (v) energia, e (vi) energia solar. Todas estas
unidades de negócio se integram e se completam, e são formadas por equipes focadas, responsáveis do
faturamento ao lucro de cada um de seus negócios. Cada uma delas possui diversas categorias de
atuação e, para tanto, contam com uma diretoria não estatutária com foco no desenvolvimento estratégico
da própria unidade de negócio. Essa estrutura nos permite fornecer um portfólio de produtos e serviços
amplo e completo voltado principalmente para os setores empresarial, residencial e condominial15, o que
dificulta a entrada de concorrentes no espectro em que atuamos.
Nossos produtos e serviços são comercializados para todo o Brasil e para o exterior16 através dos
nossos canais de venda (i) rede de distribuição, (ii) varejo, (iii) integradores e contas nomeadas, e
(iv) online, em menor proporção, por meio do nosso site loja.intelbras.com.br. Para mais informações
sobre nossos canais de venda, vide item 7.3b deste Formulário de Referência.
Embora tenhamos seis unidades de negócios, nossas demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e nossas informações
financeiras trimestrais referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 não
apresentam Lucro Líquido segmentado, pois existem estruturas relevantes na Companhia que atuam
em todas as unidades de negócio, corporativamente, e não é possível aloca-las de forma
segmentada para calcular o lucro líquido dos segmentos, bem como as receitas e as despesas
financeiras referentes aos processos gerais da Companhia não são passíveis de alocação aos
segmentos individualmente. entendemos que um resultado único reflete da melhor forma a
integração de todas as nossas atividades. Para mais informações sobre nossas atividades e
informações financeiras, vide itens 7.1, 7.3 e 10.1 deste Formulário de Referência.

15

Nossos produtos e serviços são destinados para: residências, condomínios, provedores, indústria, transportes, finanças, governos,
operadores, setor de saúde, setor hoteleiro, varejo e call center, entre outros.
16
Celebramos contratos no Brasil para a exportação de nossos produtos para países da América do Sul, da América Central e do continente
africano, tais como: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, República
Dominicana, Colômbia, Equador, Venezuela, Cuba, Panamá, Nicarágua, Angola, Moçambique e Egito. No período de nove meses findo em 30
de setembro de 2020, o volume de tais exportações representou menos de 1% de nossa receita operacional líquida.
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Abaixo esquematização de nossas unidades de negócio e suas respectivas categorias:

b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia

(Em R$ milhares,
exceto %)

Segmento

Receita Operacional
Líquida
Receita Operacional
Líquida
Receita Operacional
Líquida

(Em R$ milhares,
exceto %)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro

2020

% do total

2019

% do total

2018

% do
total

2017

% do
total

Segurança

777.029

53,1%

1.006.562

59,2%

823.255

57,2%

856.434

57,2%

Comunicação

543.673

37,2%

576.025

34,0%

576.595

40,0%

599.834

40,0%

Energia

142.450

9,7%

115.369

6,8%

40.342

2,8%

41.968

2,8%

1.463.152

100,00%

1.697.956

100,00%

1.440.192

100,00%

1.498.236

100,00%

Receita Operacional Líquida Total

c.

Período de nove meses
findo em 30 de
setembro de

lucro bruto resultante do segmento e sua participação no lucro bruto da Companhia

Segmento

Período de nove
meses findo em 30
de setembro de
% do
2020
total

Exercício social encerrado em 31 de dezembro
2019

% do
total

2018

% do
total

2017

% do
total

Lucro Bruto

Segurança

315.844

59,0%

377.643

63,7%

327.255

62,2%

326.303

62,2%

Lucro Bruto

Comunicação

179.696

33,6%

183.549

30,9%

187.064

35,5%

186.520

35,5%

Lucro Bruto

Energia

39.526

7,4%

31.954

5,4%

12.082

2,3%

12.047

2,3%

535.066

100,0%

593.146

100,0%

526.401

100,0%

524.870

100,0%

Lucro Bruto Total
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Operamos de forma integrada, mas segregamos a nossa Receita Operacional Líquida e o nosso Lucro
Bruto em três grandes segmentos de atuação. As informações por segmento são utilizadas por nossa
Administração para avaliar o nosso desempenho operacional de forma segregada (isto é, por segmento) e
tomar decisões com relação à alocação de recursos. Nosso primeiro segmento de atuação é o de
SEGURANÇA, que é composto pelas unidades de negócio de (i) segurança eletrônica e (ii) controles de
acesso. Nosso segundo segmento de atuação é o de COMUNICAÇÃO, composto pelas unidades de
negócios de (iii) redes e (iv) comunicação. Por fim, nosso terceiro e mais recente segmento de atuação é o
de ENERGIA, formado pelas unidades de negócio de (v) energia, e (vi) energia solar. Todas estas unidades
de negócio se integram e se completam, e são formadas por equipes focadas, responsáveis do faturamento
ao lucro de cada um de seus negócios. Cada uma delas possui diversas categorias de atuação e, para
tanto, contam com uma diretoria não estatutária com foco no desenvolvimento estratégico da própria
unidade de negócio. Essa estrutura nos permite fornecer um portfólio de produtos e serviços amplo e
completo voltado principalmente para os setores empresarial, residencial e condominial1, o que dificulta a
entrada de concorrentes no espectro em que atuamos. Para mais informações sobre nossos produtos e
serviços comercializados, vide item 7.2a deste Formulário de Referência.
Nossos produtos e serviços são comercializados para todo o Brasil e para o exterior2 através dos
nossos canais de venda (i) rede de distribuição, (ii) varejo, (iii) integradores e contas nomeadas, e
(iv) online, em menor proporção, por meio do nosso site loja.intelbras.com.br. Para mais informações
sobre nossos canais de venda, vide item 7.3b deste Formulário de Referência.
Acreditamos no poder transformador da tecnologia e na capacidade de levarmos eficiência, produtividade,
facilidade e competitividade para os ambientes e locais em que estamos presentes. Essa diretriz permeia
todas as nossas unidades de negócio, desde as fases de pesquisa e desenvolvimento até a distribuição,
revenda e pós-venda de nossos produtos em nossos diferentes canais de venda.
Nossas unidades de negócio
Todas nossas seis unidades de negócio se integram e se completam. Comercializamos produtos e serviços
com tecnologia de ponta para fins residenciais, pequenos comércios e grandes complexos, a exemplo de
aeroportos e shoppings. Para tanto, cada um de nossos produtos conta com softwares desenvolvidos por
nós, em conjunto com nossos parceiros estratégicos, que acompanham a mercadoria, e que, por serem
completos e personalizáveis, são adaptáveis às mais diferentes necessidades de nossos clientes. Nosso
amplo leque oferece aos nossos consumidores uma operação integrada de sistemas e proporciona uma
solução completa, com facilidades e benefícios, o que dificulta a entrada de concorrentes no espectro em
que atuamos. A esse respeito, apesar de nossos equipamentos serem projetados para instalação e
funcionamento conjunto, nossos produtos também são compatíveis com outras marcas e sistemas.
Adicionalmente, nossas unidade de negócio (exceto pela unidade de negócio de energia solar)
contam com segmentos home & office, que englobam produtos voltados para residências e
pequenos negócios, de fácil instalação e uso, com a premissa de “faça você mesmo”.
Desde 2011 fornecemos, através de nosso Centro de Capacitação em Tecnologia (iTEC),
treinamentos e certificações dedicados às nossas unidade de negócio, com o objetivo de atualizar
nossos revendedores e instaladores parceiros tecnologicamente e habilitá-los a trabalhar com todas
as linhas de produto oferecidas por nós de forma adequada, para que não haja erros de instalação
e, por sua vez, insatisfação de nossos clientes com relação aos nossos produtos. No acumulado de
2019 e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, treinamos 403.658 profissionais,
sendo que nossa taxa de satisfação é de 96%3, o que demonstra o nosso empenho em oferecer
excelentes treinamentos que atingem as expectativas de nossos clientes.
Adicionalmente, o nosso faturamento apresentou um crescimento consistente nos últimos 10
exercícios sociais, a uma taxa média aproximada de 20%.

1
Nossos produtos e serviços são destinados para: residências, condomínios, provedores, indústria, transportes, finanças, governos,
operadores, setor de saúde, setor hoteleiro, varejo e call center, entre outros.
2
Celebramos contratos no Brasil para a exportação de nossos produtos para países da América do Sul, da América Central e do continente
africano, tais como: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, República
Dominicana, Colômbia, Equador, Venezuela, Cuba, Panamá, Nicarágua, Angola, Moçambique e Egito. No período de nove meses findo em 30
de setembro de 2020, o volume de tais exportações representou menos de 1% de nossa receita operacional líquida.
3
De acordo com pesquisa realizada em 2020 pelo Centro de Capacitação em Tecnologia (iTEC).

740

PÁGINA: 104 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

I.

SEGURANÇA
i.

SEGURANÇA ELETRÔNICA

Nossa unidade de negócio de segurança eletrônica teve início em 2007 e atualmente é direcionada
para os setores empresarial, residencial e condominial e para cidades inteligentes4. Em linhas gerais,
em Segurança Eletrônica, desenvolvemos e comercializamos alarmes de intrusão e equipamentos
de vídeomonitoramento - também conhecidos como equipamentos de CFTV5 - além de softwares e
acessórios voltados para o monitoramento de tais sistemas. Segundo dados públicos
disponibilizados pela Receita Federal do Brasil e organizados por meio do MIDI, em 30 de setembro
de 2020, possuíamos mais de 47% de market share nesta unidade de negócios.
Nos segmentos de Alarmes, desenvolvemos desde sensores de presença até diferentes tipos de
alarmes para uso em residências e grandes complexos. Já nos segmentos de CFTV, desenvolvemos
desde câmeras menos complexas para uso em residências e instalação própria até câmeras
profissionais para videomonitoramento de grandes complexos como aeroportos, shoppings e praças e
ruas públicas. Oferecemos produtos completos que envolvem desde a captação de imagem até o
armazenamento e o gerenciamento dos dados captados pelas câmeras. Dessa forma, somos capazes
de proporcionar aos nossos revendedores e clientes finais a execução, instalação e manutenção, bem
como configuração de dispositivos para vídeo-vigilância. Nesse contexto, a segurança de um local
depende da integração de alguns sistemas, que é usualmente denominada de “tripé da segurança”.
Este tripé é composto pelo monitoramento de vídeo, por alarmes de instrução e por controles de
acesso. Nesta unidade de negócios, desenvolvemos os dois primeiros pontos deste tripé.
Na data deste Formulário de Referência, esta unidade de negócios (segurança eletrônica) contava
com 17 categorias de produtos distribuídas em 6 segmentos, estruturados da seguinte forma: (1)
gerenciamento de imagens (compreende DVRs6, CFTV veicular7, HDD8s e softwares); (2) captação
de imagens (compreende câmeras analógicas e acessórios); (3) CFTV IP (compreende NVRs9 e
câmeras IP10); (4) alarmes (compreende centrais, controle remoto e acessórios); (5) sensores para
alarmes (compreende sensores de movimento, barreira e abertura); e (6) segurança home & office
(compreende câmeras, alarmes e sensores wi-fi). Adicionalmente, a unidade de negócios conta com
uma ampla estrutura de suporte e assistência técnica, que abrange todas as regiões do Brasil, além
de uma equipe interna dedicada ao suporte e atendimento aos nossos parceiros e consumidores,
bem como o oferecimento de treinamentos e capacitação presencial a esses parceiros.

Atualmente, os produtos e serviços de segurança eletrônica são comercializados em todos os nossos
canais de venda (rede de distribuição, varejo, integradores e contas nomeadas e online). Para mais
informações sobre nossos canais de venda, vide item 7.3b deste Formulário de Referência.

4
Cidade inteligente consiste em uma cidade que faz uso de tecnologia para otimizar a eficiência das operações e serviços da cidade através
de energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
5
Significa Circuito de Monitoramento Fechado de TV e consiste no conjunto de sistemas destinados ao vídeomonitoramento de um determinado
local, desde a captação de imagem até o gerenciamento e armazenamento de dados.
6
Significa Digital Video Recorder e consiste em um dispositivo eletrônico que grava vídeo em formato digital em unidade de disco.
7
Significa Circuito Fechado de TV para automóveis.
8
Significa Hard Disk Drive ou Disco Rígido e consiste em um dispositivo para guardar arquivos em um computador.
9
Significa Network Video Recorder e consiste em um sistema que monitora e gerencia câmeras por IP (Internet).
10
Câmeras que podem ser acessadas e controladas via qualquer rede IP (Internet).
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ii.

CONTROLES DE ACESSO

Nossa unidade de negócio de controles de acesso teve início em 2013 e atualmente é direcionada aos
setores residencial, condominial, empresarial, industrial e para pequenos comércios. Em linhas gerais,
em controles de acesso, desenvolvemos e comercializamos produtos e soluções para gestão e controle
de acesso de usuários em um determinado ambiente ou local. Desenvolvemos desde equipamentos
de reconhecimento facial e de video-porteiros até fechaduras digitais e catracas. Segundo dados
públicos disponibilizados pela Receita Federal do Brasil e organizados por meio do MIDI, em 30 de
setembro de 2020 possuíamos mais de 21% de market share nesta unidade de negócios.
Esta unidade de negócio está conectada à unidade de negócio de segurança eletrônica à medida
em que para o ideal funcionamento de um ambiente, é necessário termos (i) controles de acesso, (ii)
controle do perímetro de um ambiente e (iii) câmeras de vídeomonitoramento. Oferecemos
segurança com soluções completas para diversas verticais de negócios, através de revendedores
treinados, capacitados e fiéis à marca, o que dificulta a entrada de concorrentes.
Na data deste Formulário de Referência, a unidade de negócio contava com 5 segmentos: (1)
controle de acesso condominial; (2) controle de acesso home & office; (3) controle de acesso
corporativo; (4) incêndio e iluminação de emergência e (5) automatizadores. Adicionalmente, a
unidade de negócios conta com uma ampla estrutura de suporte e assistência técnica, que abrange
todas as regiões do Brasil, além de uma equipe interna dedicada ao suporte e atendimento aos
nossos parceiros e consumidores, bem como o oferecimento de treinamentos e capacitação
presencial a esses parceiros.

Os produtos comercializados nesta unidade de negócio são comercializados principalmente nos
canais de venda rede de distribuição e varejo. Para mais informações sobre nossos canais de venda,
vide item 7.3b deste Formulário de Referência.
II.

COMUNICAÇÃO
iii.

REDES

Nossa unidade de negócio de redes teve início em 2007 e é direcionada aos setores empresarial,
residencial e para cidades inteligentes11. Em linhas gerais, em redes, desenvolvemos e comercializamos
produtos e soluções para comunicação de dados, através de tecnologia com ou sem fio. Desenvolvemos
desde roteadores básicos para uso residencial até equipamentos de infraestrutura para fibra ótica,
passando por switches gerenciáveis e rádios para transmissão de dados. Segundo dados públicos
disponibilizados pela Receita Federal do Brasil e organizados por meio do MIDI, em 30 de setembro de
2020 possuíamos mais de 31% de market share nesta unidade de negócios.
Esta unidade de negócio contribui para as nossas demais unidades de negócio através da
infraestrutura de redes, uma vez que diversos dos equipamentos comercializados requerem acesso
à Internet ou mesmo podem ser conectados através de uma estrutura de rede. Em segurança
11

Cidade inteligente consiste em uma cidade que faz uso de tecnologia para otimizar a eficiência das operações e serviços da cidade através
de energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
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eletrônica, podemos conectar câmeras IPs através de rádios. Já em Controle de Acessos, um vídeoporteiro Wi-Fi requer acesso ao sinal de Internet da residência. Por outro lado, um sistema
empresarial de comunicação requer uma infraestrutura de redes adequada ao seu porte. Em todos
os exemplos, a unidade de negócio de redes possui equipamentos que suportam os demais,
desenvolvidos por nossas outras unidades de negócio.
Na data deste Formulário de Referência, a unidade de negócio contava com 4 segmentos
especializados: (1) redes home & office, voltado para residências e pequenas empresas
(compreende roteadores sem fio e produtos relacionados); (2) redes de fibra óptica, voltado para
provedores de Internet e empresas (compreende equipamentos GPON12); (3) redes empresariais,
voltado para provedores de Internet e empresas (compreende desenvolvimento de switches, rádio
banda larga e equipamentos sem fio); e (4) racks e acessórios, voltado para fabricação de estruturas
metálicas e acessórios para instalação da estrutura de rede.

Os produtos comercializados nesta unidade de negócio são comercializados em nossos canais de venda
varejo, rede de distribuição, contas nomeadas, e através de um canal direto com provedores de Internet.
Para mais informações sobre nossos canais de venda, vide item 7.3b deste Formulário de Referência.
iv.

COMUNICAÇÃO

Nossa unidade de negócio de comunicação teve início em 1976 e foi a primeira de nossas unidades
de negócio, voltada para o mercado Telecom (telecomunicação). Em linhas gerais, nesta unidade de
negócios desenvolvemos e comercializamos produtos e soluções focados em aprimorar a
comunicação empresarial e residencial, a exemplo de comunicação empresarial na nuvem,
conversores inteligentes TV, telefones convencionais e rurais e outros. Segundo dados públicos
disponibilizados pela Receita Federal do Brasil e organizados por meio do MIDI, em 30 de setembro
de 2020, possuíamos mais de 33% de market share nesta unidade de negócios.
Esta unidade de negócio complementa as demais unidades de negócio à medida em que para uma
melhor experiência em um ambiente, é necessário termos (i) controles de acesso, (ii) câmeras de
videomonitoramento e alarmes, (iv) comunicação dos dados e (v) comunicação entre as pessoas
envolvidas nos ambientes em questão.

12

Significa Gigabit Passive Optical Network e consiste em equipamentos para rede de fibra óptica.

743

PÁGINA: 107 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

Os produtos comercializados nesta unidade de negócio são comercializados nos canais de venda
rede de distribuição, varejo e para contas nomeadas. Para mais informações sobre nossos canais
de venda, vide item 7.3b deste Formulário de Referência.
III.

ENERGIA
v.

ENERGIA

Nossa unidade de negócio de energia teve início em 2017 e é direcionada aos setores empresarial
e residencial. Em linhas gerais, nesta unidade de negócio desenvolvemos produtos e soluções
focados em proteger equipamentos eletrônicos e garantir seu funcionamento, fornecendo energia,
proteção, iluminação, praticidade e economia. Segundo dados públicos disponibilizados pela Receita
Federal do Brasil e organizados por meio do MIDI, em 30 de setembro de 2020 possuíamos mais de
11% de market share nesta unidade de negócios.
Esta unidade de negócio oferece complementos para praticamente todas as soluções oferecidas
pelas demais unidades de negócio. Seus equipamentos propiciam um projeto mais estável e
confiável aos revendedores, que comercializam equipamentos das unidades de negócio de
segurança eletrônica, controles de acesso, redes e comunicação, dispositivos que forneçam energia,
controle e praticidade para o funcionamento dos produtos.
Na data deste Formulário de Referência, a unidade de negócio contava com 3 segmentos: (1)
baterias e fontes voltado para alimentação de equipamentos eletrônicos; (2) nobreaks, voltado para
a segurança, garantia de energia e proteção de equipamentos eletrônicos; e (4) energia home office,
voltado para produtos de elétrica e iluminação.

Os produtos comercializados nesta unidade de negócio são comercializados nos canais de venda
de distribuição, varejo e online. Para mais informações sobre nossos canais de venda, vide item 7.3b
deste Formulário de Referência.
vi.

ENERGIA SOLAR

Nossa unidade de negócio de energia solar é nossa unidade de negócio mais recente e teve início
em 2019, e é direcionada principalmente ao setor residencial e de pequenos negócios. Em linhas
gerais, nesta unidade de negócio desenvolvemos produtos e soluções focados na geração de
energia elétrica sustentável, com autonomia ao consumidor final. Desde o início desta unidade de
negócio até 30 de setembro de 2020, havíamos instalado mais de 151 mil painéis solares distribuídos
por todas as regiões do país.
Esta unidade de negócio, que é focada em energia solar, complementa nosso portfólio, nos
fortalecendo ainda mais em nosso canal de revendedores.
Na data deste Formulário de Referência, a unidade de negócio contava com 2 segmentos: (1) ongrid, voltado para consumidores que buscam um sistema fotovoltaico conectado à rede de
distribuição de energia (fornece para uma concessionária de energia elétrica, por exemplo, e abate
do valor da conta); (2) off-grid, voltado para geração de energia através de sistemas autônomos,
independentes de rede de distribuição de energia elétrica. A combinação de ambos os sistemas gera
um sistema hibrido, também comercializado por nós, aplicável a diversas necessidades residenciais
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e empresariais. Isto é, os painéis geradores fotovoltaicos podem estar ligados ou não à rede elétrica,
o que possibilita de forma adequada o fornecimento de energia a qualquer empreendimento. Estes
dispositivos, fornecem energia e praticidade para o funcionamento dos produtos de forma autônoma
e sustentável, além de possibilitar uma real economia nos gastos de energia elétrica das residências
em pequenos negócios.

Embora os produtos desta unidade de negócio sejam majoritariamente destinados a residências e
pequenos negócios, nossos produtos de energia solar também podem ser utilizados em grandes
complexos. Em 2020, introduzimos em nossa fábrica localizada em São José/SC 4.119 módulos
fotovoltaicos fabricados por nós (o que representa 8.238 m2 de painéis solares), de 330 W e potência
de 1.359 kWp, que foram instalados em apenas 80 dias. Para este primeiro ano, acreditamos que a
geração estimada de nossos painéis solares será de 1.739 MW/hora, o que equivale ao consumo de
aproximadamente 725 residências em um ano. Nossos painéis solares são responsáveis pela
geração de energia de aproximadamente 25% de nosso consumo mensal. Com esse resultado,
esperamos que mais de 900 toneladas de CO2 deixarão de ser jogadas à atmosfera em um ano,
reforçando nosso compromisso com a geração de energia limpa em prol do meio ambiente.

Os produtos comercializados nesta unidade de negócio são comercializados em nossa plataforma
solar, principalmente no canal de venda de distribuição. Para mais informações sobre nossos canais
de venda, vide item 7.3b deste Formulário de Referência.
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Para viabilizar a comercialização de alguns produtos específicos desta unidade de negócios (e em
razão da capacidade de pagamento de alguns de nossos clientes), contamos com o apoio de
determinadas instituições financeiras parceiras que celebram com alguns de nossos clientes um
contrato de financiamento específico, do qual nós não somos parte. No âmbito desses
financiamentos, não há desembolso de caixa da nossa Companhia (tampouco há qualquer prestação
de garantia pela nossa Companhia), sendo que o nosso recebimento da contraprestação financeira
em razão do produto adquirido pelo cliente é à vista, sem qualquer interferência em razão do
financiamento contratado pelo cliente. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020,
o volume de negócios celebrado por nós que contaram com um financiamento do cliente por uma
instituição financeira parceira ficou estimado em R$8.530.965,59, sendo que todos os produtos
comercializados nessa modalidade eram oriundos da unidade de negócio de energia solar.
a.

características do processo de produção

Em linhas gerais, o processo de produção de nossos produtos e soluções compreende o seguinte
processo: (i) pesquisa e desenvolvimento; (ii) aquisição de matéria prima; (iii) produção; e (iv)
amostragem e testes. Contamos com três unidades fabris localizadas em São José/SC, Manaus/AM
e Santa Rita do Sapucaí/MG é focada no processo de produção de unidades de negócios
específicas.
Atualmente, em São José desenvolvemos e produzimos os produtos das unidades de negócios de
controles de acesso, comunicação, redes e energia. Em Manaus desenvolvemos e produzimos os
produtos das unidades de negócio de segurança eletrônica e controles de acesso. Por sua vez, em
Santa Rita do Sapucaí/MG desenvolvemos e produzimos os produtos das unidades de negócio de
controles de acesso. Embora a divisão esteja estruturada dessa maneira por questões estratégicas
e mercadológicas, somos capazes de produzir os produtos de nossas unidades de negócio, em
qualquer uma de nossas fábricas, caso entendamos necessário.
Em todas as unidades de negócio, contamos também com a produção de equipamentos em plantas
localizadas na Ásia, principalmente na China, Coréia e Vietnã, pertencentes aos nossos
fornecedores, como estratégia de produção que se complementa e contribui para a maior
competitividade dos equipamentos Intelbras. Em geral, tratam-se de produtos de complementação
de portfólio, com volumes ou características de produção que não são adequados para a produção
nacional, em nossas próprias fábricas. Para estes casos, contamos com uma equipe de
desenvolvimento de fornecedores locais, encarregada de acompanhar os níveis de qualidade das
fábricas e dos lotes produzidos pelos terceiros.
Adicionalmente, alguns de nossos produtos da unidade de negócios de segurança eletrônica, em
especial CFTV, são desenvolvidos em conjunto com nosso parceiro estratégico e acionista que, em
30 de setembro de 2020, era titular de ações que representam 10% do nosso capital social, Dahua,
uma das líderes mundiais em videomonitoramento. Para mais informações sobre o Acordo de
Cooperação que celebramos com a Dahua em 31 de dezembro de 2018, vide item 16.4 deste
Formulário de Referência.
i.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

A etapa de Pesquisa e Desenvolvimento visa atender as demandas de mercado por produtos e
serviços, de forma que possamos constantemente desenvolver soluções inovadoras com serviços e
tecnologia de alta qualidade. Adicionalmente, estamos continuamente investindo no
desenvolvimento de novos produtos, a fim de expandir nosso portfólio e reforçar ainda mais nossa
presença no mercado em que atuamos. Para tanto, nossas diretorias não estatutárias voltadas para
cada uma de nossas unidades de negócio, bem como as suas respectivas gerências, realizam
continuamente pesquisas mercadológicas, visando identificar segmentos que necessitem soluções
específicas e, portanto, o oferecimento de soluções orientadas a tais segmentos. Em 30 de setembro
de 2020, contávamos com mais de 400 profissionais dedicados às áreas de engenharia e
desenvolvimento de produtos, considerando todas nossas unidades de negócio.
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ii.

AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

Após a etapa de Pesquisa e Desenvolvimento, passamos à aquisição de matéria prima, de forma
que adquirimos matérias primas importadas e nacionais. Nossos fornecedores passam por um
processo de homologação, qualificação e avaliação para habilitar o fornecimento de materiais que
usamos para fabricação de nossos produtos. Para tanto, consideramos preço, qualidade, volume,
custos logísticos, entre outros.
Em 30 de setembro de 2020, cerca de 85% de nosso custo do produto vendido é vinculado ao dólar.
Dentre os materiais principais utilizados para fabricação de nossos produtos, os principais são semicondutores, placas de circuito impresso, plástico ABS, componentes eletrônicos passivos e material
para embalagem.
iii.

PRODUÇÃO

Cada uma de nossas três unidades fabris localizadas em São José/SC, Manaus/AM e Santa Rita do
Sapucaí/MG é focada no processo de produção de unidades de negócios específicas. Atualmente,
em São José desenvolvemos e produzimos os produtos das unidades de negócios de controles de
acesso, comunicação, redes e energia. Em Manaus desenvolvemos e produzimos os produtos das
unidades de negócio de segurança eletrônica e controles de acesso. Por sua vez, em Santa Rita do
Sapucaí/MG, desenvolvemos e produzimos os produtos das unidades de negócio de controles de
acesso. Embora a divisão esteja estruturada dessa maneira por questões estratégicas e
mercadológicas, somos capazes de produzir os produtos de nossas unidades de negócio, em
qualquer uma de nossas fábricas, caso entendamos necessário.
Nossas fábricas são focadas em produtividade e ganho de eficiência. Dessa forma, em linhas gerais,
nossos produtos passam pelos seguintes processos principais: injeção plástica, inserção automática
de componentes, montagem manual, montagem final e testes, armazenagem e expedição, conforme
descrito abaixo:
•

Injeção Plástica: possuímos injetoras de alta capacidade e desempenho. Injetamos mais
de 2.760 toneladas (SC - 1.800 ton., MG - 720 ton., AM - 240 ton.) de plástico ABS
anualmente. Este plástico dá forma à grande maioria dos produtos oferecidos por nós.

•

Inserção Automática de Componentes: também conhecido como linhas SMD (surface
mounting devices), possuímos capacidade de montagem automática de componentes SMD
e discretos. Em 30 de setembro de 2020, possuíamos 14 linhas FUJI/ Panasonic (SC - 9
linhas, AM – 5 linhas) Linhas SMD disponíveis, o que nos dá uma capacidade mensal de
370 milhões (SC - 200 milhões, AM - 170 milhões) milhões de componentes.

•

Montagem Manual: Os componentes que não podem ser montados automaticamente
passam por um processo de inserção manual, conduzido por equipes altamente treinadas e
habilitadas neste processo. Com todos os componentes montados, as placas eletrônicas dos
equipamentos são disponibilizadas para a montagem final.

•

Montagem Final e Testes: Nesta etapa, as placas eletrônicas são integradas aos gabinetes,
em sua maioria plásticos, e recebem os complementos necessários para a formação do
produto final. Realizamos um teste funcional em 100% dos equipamentos, que após
aprovados, são embalados e disponibilizados para a área de armazenagem.

•

Armazenagem e Expedição: Contamos com uma área de 28.900m2 (SC - 20.000 m2, MG
– 1.800 m2, AM – 7.100 m2) de armazenagem em nossas 3 fábricas, e WMS (warehouse
management system) integrado, que controla todas operações desta área.
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iv.

AMOSTRAGEM E TESTES

Após finalizado o ciclo de produção, os lotes de produtos passam por uma fase de testagem amostral,
para fins de verificação da qualidade e uso, analisado sob a ótica do consuimidor final. Testamos
100% de nossos produtos em nossas linhas de montagem. Adicionalmente, possuímos uma equipe
de auditoria de qualidade que realiza uma checagem completa de requisitos por amostragem de
produtos. Caso um produto esteja fora dos padrões ideais, o lote de produtos é inteiramente revisto,
para impedir que qualquer problema chegue a campo.
Após a finalização das etapas (i) a (iv) acima, nossos produtos são destinados à distribuição,
realizada conforme descrito no item 7.3.b deste Formulário de Referência, imediatamente abaixo.
b.

características do processo de distribuição

Cada uma de nossas três unidades fabris localizadas em São José/SC, Manaus/AM e Santa Rita do
Sapucaí/MG é focada no processo de produção de unidades de negócios específicas. Atualmente,
em São José/SC desenvolvemos e produzimos os produtos das unidades de negócios de controles
de acesso, comunicação, redes e energia. Em Manaus/AM desenvolvemos e produzimos os
produtos das unidades de negócio de segurança eletrônica e controles de acesso. Por sua vez, em
Santa Rita do Sapucaí/MG desenvolvemos e produzimos os produtos das unidades de negócio de
controles de acesso. Embora a divisão esteja estruturada dessa maneira por questões estratégicas
e mercadológicas, somos capazes de produzir os produtos de nossas unidades de negócio, em
qualquer uma de nossas fábricas, caso entendamos necessário.
Nesse sentindo, cada uma de nossas unidades fabris é responsável pela distribuição dos produtos
das unidades de negócios que produzem. Nossos produtos e serviços são comercializados para todo
o país e para o exterior13 através dos nossos canais de venda (i) rede de distribuição; (ii) varejo; (iii)
integradores e contas nomeadas; e (iv) online, por meio do nosso site loja.intelbras.com.br, de
acordo com a esquematização abaixo. Adicionalmente, também exportamos nossos produtos para
países da América do Sul, da América Central e da África.
Canais de venda

13

Celebramos contratos no Brasil para a exportação de nossos produtos para países da América do Sul, da América Central e do continente
africano, tais como: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, República
Dominicana, Colômbia, Equador, Venezuela, Cuba, Panamá, Nicarágua, Angola, Moçambique e Egito. No período de nove meses findo em 30
de setembro de 2020, o volume de tais exportações representou menos de 1% de nossa receita operacional líquida.
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A venda de nossos produtos é realizada por canais distintos, que atuam de maneira complementar.
Em 30 de setembro de 2020, a rede de distribuição, o varejo e os integradores e contas nomeadas
eram responsáveis, respectivamente, por 76%, 14% e 10% da venda de nossos produtos, conforme
abaixo:
i.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Em 30 de setembro de 2020, a rede de distribuição era o nosso principal canal de venda. Através
dele, os nossos produtos são ofertados para revendedores, que, por sua vez, revendem nossos
produtos para nossos consumidores finais. Em 30 de setembro de 2020, contávamos com cerca de
370 Distribuidores ativos e aproximadamente 80.000 Revendedores e instaladores ativos, que
compram nossos produtos e os oferecem por todo o país. Nossos Distribuidores e Revendedores
estão espalhados em todos os 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal.
Possuímos um Programa de Canais para Distribuidores e Revendedores baseado em quatro pilares:
transparência, regras claras, relacionamento e apoio ao canal (“Programa de Canais”). Este
programa é a base do relacionamento com o canal de venda rede de distribuição e assegura os
compromissos entre nossa Companhia e nossos distribuidores, além de contribuir para o
desenvolvimento no relacionamento com as revendas, que passam a ter uma série de benefícios ao
estarem registradas em nosso Programa de Canais. De forma a nos aproximarmos de toda esta
base ampla de revendedores e instaladores, definimos quatro classificações para os revendedores
dentro do programa de canais, da seguinte forma: Ouro, Prata, Bronze e Registrados, que dão
benefícios aos nossos Revendedores, de acordo com volume de compra e negócios realizados
conosco. Assim, nossos Revendedores podem participar de nosso programa “Intelbras Pontua”, que
permite a troca de pontos por uma gama de benefícios, tais como gasolina para abastecer seu carro,
plotagem de seu veículo, aquisição de produtos em diversas lojas de varejo conveniadas, pagamento
de contas de energia ou água, entre outros. Os pontos que concedem tais benefícios são acumulados
automaticamente ao comprar com um de nossos distribuidores autorizados.
O relacionamento com as nossas 80.000 revendas ativas, vem sendo construído ao longo de nossos
44 anos, o que nos traz uma fortaleza muito grande contra potenciais concorrentes. Nossos
revendedores são treinados, capacitados e fiéis à marca Intelbras por reconhecerem os benefícios
de contar com uma companhia completa, orientada para progressão de negócios e crescimento
pessoal e profissional.
Ainda, também possuímos um canal de distribuição autorizado em outros países, que nos
possibilitam presença em 18 países na América Latina e África.
ii.

VAREJO

Em 30 de setembro de 2020, o varejo era nosso segundo canal de venda em termos de faturamento.
Através deste canal de venda, comercializamos nossos produtos para lojas diversas localizadas em
ruas, supermercados, shoppings e outros, e e-commerce, que, por sua vez, vendem os nossos
produtos para o consumidor final.
O varejo consiste em um canal altamente relevante, uma vez que através das redes varejistas
chegamos mais próximos ao grande público, com produtos de fácil instalação, permitindo ao
consumidor final ter contato direto com equipamentos da nossa marca.
Atuamos de forma proativa junto a este canal, trabalhando o ponto de venda através de nossa equipe
própria de promotoria, propondo e participando das diversas iniciativas de atração de público
realizadas por este canal.
iii.

INTEGRADORES E CONTAS NOMEADAS

Em 30 de setembro de 2020, os integradores eram nosso terceiro canal de venda em termos de
faturamento. Os integradores consistem em instaladores que adquirem os produtos diretamente de
nossa Companhia para instalá-los e integrá-los a produtos e soluções mais complexas, inclusive que

749

PÁGINA: 113 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

envolvam eventualmente mais de uma marca, direcionado por exemplo, a cidades inteligentes,
grandes empresas que demandam produtos e soluções através de profissionais tecnicamente mais
habilitados às suas necessidades.
As contas nomeadas são atendidas diretamente por nossos executivos de vendas, e estão
relacionadas a clientes de grande porte, que exigem atendimento direto da indústria, isto é, de nossa
Companhia. Ao atendermos diretamente um cliente final, somos capazes de gerar negócios com
nossa base de instaladores capacitados para novas instalações e também para manutenção de
sistemas, interligando desta maneira, nosso principal canal de comercialização com estes clientes
finais de maior porte.
iv.

ONLINE

Atuamos em nosso canal de venda online através do site loja.intelbras.com.br. Atualmente, o canal
de venda online é responsável por uma parte irrelevante de nosso faturamento. Por outro lado, atua
majoritariamente como portfólio online dos produtos e novidades que oferecemos, com o objetivo de
posicionar a linha de produtos em termos de preços ao consumidor final e informações, bem como
dar a este consumidor final mais uma oportunidade de se relacionar diretamente com a marca.
c.

características dos mercados de atuação
i) participação em cada um dos mercados
ii) condições de competição nos mercados

Características do Setor de Atuação da Companhia
Operamos no setor de bens de consumo duráveis, mais especificamente no desenvolvimento,
fabricação, distribuição, venda e pós-venda de equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos,
eletrodomésticos, de telecomunicação, entre outros. Sendo assim, por atuarmos no segmento de
consumo e varejo, somos afetados pelo desempenho da economia nacional, principalmente pela
disponibilidade de crédito e pela renda do consumidor.
I.

Perspectivas da economia brasileira

A economia brasileira presenciou uma forte recessão econômica nos últimos anos, o que impactou
negativamente, por consequência, o setor de eletrônicos. Para 2020, a expectativa era de retomada
do crescimento, o que não se concretizou. A principal causa dessa não materialização da expectativa
de crescimento foi o isolamento social utilizado como forma de amenização dos impactos do COVID19. Com o isolamento, a atividade econômica diminuiu significativamente com o fechamento de
diversos estabelecimentos e a circulação de pessoas ficar em um nível bem abaixo do normal. Além
desse impacto direto, há um impacto indireto na confiança do consumidor. Como mostrado mais à
frente, o índice de confiança do consumidor diminuiu significativamente nos primeiros meses do ano,
mostrando um sentimento de receio e medo nas pessoas em relação ao futuro da economia
brasileira. No entanto, os dados mostram que o consumidor vem ganhando cada vez mais segurança
nos últimos meses de 2020, com a estabilização do cenário do COVID-19 no Brasil.
As expectativas dos resultados para a economia brasileira nos próximos anos são mostradas abaixo.
As projeções traçadas abaixo refletem a mediana das expectativas de analistas ouvidos pelo Banco
Central do Brasil (“BACEN”) em 2 de outubro de 2020.
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Crescimento real do PIB histórico e projetado
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Fonte: IBGE e Relatório Focus

Com a diminuição da atividade econômica, a pressão inflacionária também diminuiu. Para os
próximos anos, os economistas projetam uma inflação abaixo de 4,0%. Abaixo são mostrados
valores históricos e a mediana das expectativas de analistas ouvidos pelo BACEN em 2 de outubro
de 2020.
IPCA histórico e projetado
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Conforme mencionado anteriormente, o índice de confiança do consumidor apresentou uma queda
nos primeiros meses do ano, um movimento contrário ao que vinha acontecendo antes de fevereiro
de 2020. No segundo semestre de 2019, o índice de confiança do consumidor aumentou de 107 em
junho para 121 em dezembro, o que significa um crescimento de 13% no período indicado. A partir
de maio de 2020, a curva de confiança passou a demonstrar comportamento crescente, com um
aumento de 12% entre maio e setembro. O índice de confiança do consumidor mostra o apetite para
o consumo e a percepção geral sobre a economia. O gráfico abaixo apresenta a evolução desse
índice durante o período de 12 meses compreendido entre setembro de 2019 e setembro de 2020.
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Índice de confiança do consumidor
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II.

Taxa de ocupação e renda média

Com o desemprego caindo desde 2017, o momento em que o país vinha presenciando até arredores
de fevereiro de 2020 era de alto otimismo. Além da decrescente taxa de desemprego, a renda média
também mostrava tendência de crescimento, fazendo com que uma parcela relevante da população
almejasse a compra de bens, sobretudo eletrônicos. Com os impactos econômicos causados pelas
políticas de distanciamento social, o cenário sofreu alterações. O desemprego voltou a crescer,
apresentando uma taxa no final de julho de 2020 de 13,8%. O gráfico abaixo mostra o
comportamento da taxa de desemprego no período indicado.
Taxa de desemprego
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Rendimento médio em reais
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III.

Análise do mercado de eletrônicos no Brasil

Conforme os dados acima, uma melhora no cenário macroeconômico começou a ser percebida a partir
do segundo semestre de 2020. Todas essas mudanças criam um ambiente mais favorável para o
desenvolvimento dos setores de consumo e varejo, já que o consumidor, especialmente aquele de menor
renda, passa a ter mais oportunidades de comprar produtos como eletroeletrônicos, eletrodomésticos e
outros de maior valor agregado. De acordo com o IBGE e a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), o
varejo como um todo voltou a crescer em agosto de 2020, com vendas 3,4% superiores ao visto no mês
anterior, após avançar 5,0% em julho de 2020. Em agosto de 2020, frente a igual mês do ano anterior, o
comércio varejista mostrou aumento de 6,1%. Vale citar que agosto de 2020 (21 dias úteis) teve um dia
útil a menos do que igual mês do ano anterior (22 dias úteis). Com aumento de 36,3% no volume de
vendas em relação a agosto de 2019, após 26,4% registrado no mês de julho, o segmento de móveis e
eletrodomésticos foi o principal responsável pela recuperação.
Além disso, dados indicam que o setor de construção civil – que possui conexão íntima com o
mercado onde a Companhia atua – vem se aquecendo no ano de 2020. Segundo dados da FGV, o
Índice de Confiança da Construção (ICST), que mede a percepção dos empresários da construção
civil em relação à situação corrente dos seus negócios, avançou para 95,2 pontos em outubro, de
91,5 pontos em setembro. Com o crescimento de 3,7 pontos no mês, o índice agora está no maior
nível desde março de 2014 (96,3 pontos).
IV.

MIDI - Monitoramento Intelbras de Dados de Importação

Atuamos em setores diversos e complementares, não sendo possível estimar nosso market share
diretamente através de análises ou estudos específicos preparados por agentes de mercado. Para
isso, precisamos coletar e processar informações disponíveis publicamente sobre nossas operações
e de nossos concorrentes para que possamos produzir bases de dados específicas para cada setor
de atuação e, a partir dessas bases, calcular nosso market share. Possuímos uma área de
inteligência responsável pelo mapeamento de dados de importações, com base na qual
desenvolvemos a nossa estratégia de expansão de mercado. A área é composta por analistas que
fazem o acompanhamento mensal de dados públicos de importação no ambiente da Receita Federal
do Brasil. Esses dados são extraídos do ambiente da Receita Federal do Brasil e processados no
MIDI - Monitoramento Intelbras de Dados de Importação, um software desenvolvido por nós. Dentro
do MIDI, conseguimos organizar os dados de forma a classificá-los por produtos importados (marca,
modelo e categoria), o que nos fornece, assim, o número de importações realizadas por nós e por
nossos concorrentes no mês anterior, segregada entre cada uma de nossas unidades de negócio. A
partir dessas informações, calculamos nosso market share em cada uma das unidades de negócio
em que atuamos e que estão incluídas ao longo deste Formulário de Referência.
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Linhas de produtos
Operamos de forma integrada, mas dividimos nossas operações em três grandes segmentos de
atuação. Nosso primeiro segmento de atuação é o de SEGURANÇA, que é composto pelas unidades
de negócio de (i) segurança eletrônica e (ii) controles de acesso. Nosso segundo segmento de
atuação é o de COMUNICAÇÃO, composto pelas unidades de negócios de (iii) redes e (iv)
comunicação. Por fim, nosso terceiro e mais recente segmento de atuação é o de ENERGIA, formado
pelas unidades de negócio de (v) energia, e (vi) energia solar. Todas estas unidades de negócio se
integram e se completam, e são formadas por equipes focadas, responsáveis do faturamento ao
lucro de cada um de seus negócios. Cada uma delas possui diversas categorias de atuação e, para
tanto, contam com uma diretoria não estatutária com foco no desenvolvimento estratégico da própria
unidade de negócio. Essa estrutura nos permite fornecer um portfólio de produtos e serviços amplo
e completo voltado principalmente para os setores empresarial, residencial e condominial14, o que
dificulta a entrada de concorrentes no espectro em que atuamos. Para mais informações sobre
nossos produtos e serviços comercializados, vide item 7.2a deste Formulário de Referência.
Segurança eletrônica
O segmento de segurança eletrônica representou 47% do nosso faturamento em 2019. Segundo
dados públicos disponibilizados pela Receita Federal do Brasil e organizados por meio do MIDI,
possuímos um market share superior a 46% nesse segmento, que alcançou vendas no montante de
R$2,0 bilhões em 2019.
Segurança eletrônica – Tamanho do Mercado e Market Share

Fonte: MIDI - Monitoramento Intelbras de Dados de Importação

O segmento é composto pelas seguintes categorias: alarmes, captação de imagem, CFTV IP,
gerenciamento de imagem, segurança home & office e sensores.
Na categoria de alarmes, acreditamos em uma leve queda no preço médio. Este é um efeito
impulsionado pelos novos lançamentos de produtos (acessórios), que possuem um alto volume e
um preço médio mais baixo.
Devido a melhoras tecnológicas das câmeras analógicas, enxergamos que o mercado de Captação
de Imagem pode ter uma diminuição de custos e ganhos de eficiência e por este motivo o mercado
possui uma tendência de queda no ticket médio.
Acreditamos que a subcategoria de Baluns15, irá se beneficiar da transição de compra de câmeras
analógicas a câmeras IP. Como o preço destes produtos é baixo, o aumento na quantidade de peças
vai impactar no preço médio do segmento.
14

Nossos produtos e serviços são destinados para: residências, condomínios, provedores, indústria, transportes, finanças, governos,
operadores, setor de saúde, setor hoteleiro, varejo e call center, entre outros.
Consiste em um produto comercializado por nós na unidade de negócio de segurança eletrônica, que converte sinais elétricos de áudio,
vídeo, VGA/XGA de um cabo coaxial para o cabo de pares trançados e vice-versa, fazendo o ajuste de impedância necessário. A função do
Balun no sistema de segurança CFTV é balancear o sinal gerado pela câmera.

15
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Na categoria de CFTV IP, o preço médio tem uma tendência de queda em decorrência da crescente
popularização das câmeras IP no mercado. Percebemos que, cada vez mais, os clientes escolhem
uma câmera IP ao invés uma analógica. Isso faz que o mercado nos próximos anos comece a
importar câmeras IP mais básicas e com um preço menor.
Acreditamos que a categoria de gerenciamento de imagem apresentará um crescimento no preço
médio por conta de novos lançamentos de produtos com maior valor agregado e tecnologia.
Observamos na categoria de segurança home & office uma tendência de crescimento no preço
médio impulsionada pelo lançamento de novos produtos com maior valor agregado e tecnologia.
Acreditamos que a tendência do mercado da categoria de Sensores nos próximos anos é de
manutenção do preço médio no segmento. Isso se dá por conta da compensação entre produtos
importados e nacionais. Cada vez temos mais produtos fabricados no Brasil, com um preço menor
que a média, mas também mantemos a aquisição de produtos importados, e com a desvalorização
do câmbio, o preço tende a ficar acima da média.
Controle de acesso
O segmento de controle de acesso representou 12% do nosso faturamento em 2019. Segundo dados
públicos disponibilizados pela Receita Federal do Brasil e organizados por meio do MIDI, possuímos
um market share superior a 22% nesse segmento, que alcançou vendas no montante de R$1,1 bilhão
em 2019. O mercado de controle de acesso é dividido entre players que atuam com importação de
produtos OEM (“Original Equipment Manufacturer” – produtos são usados como componentes nos
produtos de outra empresa) e os que possuem suas fábricas locais.
Controle de Acesso – Tamanho do Mercado e Market Share

Fonte: MIDI - Monitoramento Intelbras de Dados de Importação

O segmento é composto pelas seguintes categorias: acesso condominial, acesso corporativo,
incêndio e iluminação de emergência, automatizadores de portões e acesso home & office.
Devido à constante migração para tecnologias mais recentes, que possuem um valor elevado,
notamos um crescimento constante na categoria de Controle de Acesso Corporativo.
Na categoria de controle de acesso home & office, observamos que o preço médio aumenta com o
passar dos anos devido ao uso crescente das fechaduras high-end e de vídeos porteiros Wifi.
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Redes
O segmento de redes representou 20% do nosso faturamento em 2019. Segundo dados públicos
disponibilizados pela Receita Federal do Brasil e organizados por meio do MIDI, possuímos um
market share superior a 23% nesse segmento, que alcançou vendas no montante de R$1,6 bilhões
em 2019.
Redes – Tamanho do Mercado e Market Share

Fonte: MIDI - Monitoramento Intelbras de Dados de Importação

O segmento é composto pelas seguintes categorias: redes empresariais, redes fibra óptica, racks e
acessórios e redes home & office.
Na categoria de redes empresariais, devido à troca de tecnologias fast para giga nos switches não
gerenciáveis, entrada de produtos layer 3 para switches gerenciáveis e tecnologia N para AC16 nos
rádios banda larga, o segmento possui tendência de aumento de ticket médio.
A categoria de redes fibra óptica prevê queda do ticket médio para o futuro devido à redução dos
custos de fabricação dos produtos.
Para a categoria de racks e acessórios, a tendência é de queda no ticket médio devido às reduções
de custo de fabricação dos racks, principalmente relacionado aos preços do aço.
As redes home & office possui uma tendência de crescimento de ticket médio ao longo dos anos
baseado na troca de tecnologia N para AC (sai de uma média de R$55,00 para R$110,00 na
categoria de Roteadores) e aumento do ticket médio na categoria de extensores de redes com a
entrada da tecnologia Mesh onde o kit custa R$800,00 e os extensores de tomada custa R$150,00.
Comunicação
O segmento de comunicação representou 14% do nosso faturamento em 2019. Segundo dados
públicos disponibilizados pela Receita Federal do Brasil e organizados por meio do MIDI, possuímos
um market share superior a 33% nesse segmento, que alcançou vendas no montante de R$849
milhões em 2019. O mercado de comunicação é dividido entre players que atuam com importação
de produtos e os que possuem suas fábricas locais.

16

Wi-Fi N e Wi-Fi AC se referem às larguras das ondas de radiofrequência emitidas pelos roteadores para entregar internet aos dispositivos. A
diferença entre Wi-Fi N e Wi-Fi AC é basicamente a taxa de transmissão, sendo o Wi-fi AC mais rápido que o Wi-fi N.
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Comunicação – Tamanho do Mercado e Market Share

Fonte: MIDI - Monitoramento Intelbras de Dados de Importação

O segmento é composto pelas seguintes categorias: empresariais (comunicação corporativa),
acessórios de comunicação, e comunicação home & office.
Energia
O segmento de energia representou 4% do nosso faturamento em 2019. Segundo dados públicos
disponibilizados pela Receita Federal do Brasil e organizados por meio do MIDI, possuímos um
market share superior a 9% nesse segmento, que alcançou vendas no montante de R$864 milhões
em 2019. O mercado de energia é divido entre players que atuam com importação de produtos e os
que possuem suas fábricas locais.
Energia – Tamanho do Mercado e Market Share

Fonte: MIDI - Monitoramento Intelbras de Dados de Importação

O segmento é composto pelas seguintes categorias: Fontes e Baterias, Nobreaks, e energia home
& office.
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Energia solar
O segmento de energia solar representou 3% do nosso faturamento em 2019. Segundo dados
públicos disponibilizados pela Receita Federal do Brasil e organizados por meio do MIDI, possuímos
um market share superior a 1% nesse segmento, que alcançou vendas no montante de R$3,9 bilhões
em 2019.
Energia solar – Tamanho do Mercado e Market Share

Fonte: MIDI - Monitoramento Intelbras de Dados de Importação

O segmento é composto pelas seguintes categorias: solar on-grid, e solar off-grid.
Ao consolidarmos os dados os mercados em que atuamos, e o nosso faturamento em cada mercado,
possuímos um market share consolidado superior a 18%, conforme ilustrado abaixo:

Dinâmica competitiva
Mesmo com a recente crise econômica no País, nos mantivemos competitivos e com margens
sustentáveis. Além disso, pequenas e médias empresas continuam enfrentando dificuldades
relacionadas à abastecimento e crédito para financiamento de seus clientes, criando um cenário
onde players com escala conseguem se solidificar como líderes de mercado.
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O mercado de varejo de bens de consumo duráveis em que atuamos é disperso, e deve ser analisado
por cada categoria de produto que produzimos e comercializamos. Assim, nossos concorrentes
diretos variam consideravelmente, com poucos atuando em mais de uma categoria de produto. Os
nossos principais competidores são:
•
•
•
•
•
•

Hikvision, Dahua, e Hilook em segurança eletrônica (Intelbras com 46,4% de market share)
HDL, Nice Brasil, e Yale em controles de acesso (Intelbras com 22,5% de market share)
TP-LINK, Ubiquiti, e Furukawa em redes (Intelbras com 23,7% de market share)
Panasonic, Motorola, e Grandstream em comunicação (Intelbras com 33,3% de market
share)
Grupo Le Grand, Schneider Eletric, e Multilaser em energia (Intelbras com 9,4% de market
share)
Aldo, WEG, e Renovigi em energia solar (Intelbras com 1,4% de market share)

Os dados de market share dispostos acima se baseiam em dados públicos disponibilizados pela
Receita Federal do Brasil e são organizados por meio do MIDI.
d.

eventual sazonalidade

Os setores nos quais atuamos não apresentam sazonalidade relevante.
e.

principais insumos e matérias primas, informando:
i) descrição das relações mantidas com fornecedores
ii) eventual dependência de poucos fornecedores

Nossas atividades estão concentradas em nossa equipe própria de profissionais. Contudo, também
possuímos alguns fornecedores e parceiros de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços
de algumas de nossas unidades de negócio, como forma de expandir nosso portfólio.
Em 31 de dezembro de 2018, celebramos um acordo de cooperação ("Acordo de Cooperação") com
a Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ("Fornecedora Dahua"), por meio do qual nós nos
comprometemos a, por um período de 10 anos a contar da data de celebração do Acordo de
Cooperação, adquirir exclusivamente da Fornecedora Dahua produtos de circuito fechado de
televisão composto por câmeras de segurança eletrônica e gravadores digitais de vídeo, desde que
observadas, pela Fornecedora Dahua, a concessão de determinadas condições comerciais,
conforme estabelecidas no Acordo de Cooperação e descritas no item 16.4 deste Formulário de
Referência. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, os pagamentos realizados por nós
à Dahua Fornecedora representaram 27,9% do total de nossos gastos com fornecedores no
mencionado exercício social.
Além disso, as atividades de produção local e comercialização de produtos desenvolvidos
juntamente a fornecedores estrangeiros exercidas por nós requerem a existência de um
relacionamento sólido entre nós e os nossos fornecedores, dado que a realização dessas atividades
é significativamente integrada aos serviços realizados pelos nossos fornecedores. Como exemplos,
temos software de IOT17 hospedado em nuvem de fornecedores e moldes de injeção de nossa
propriedade nas fábricas de fornecedores.
Adicionalmente, temos pouca interferência na escolha ou mudança dos chipsets18 fabricados por
terceiros e utilizados em nossos produtos. Dessa forma, caso, por qualquer motivo, tenhamos que
trocar de fornecedores, parte das nossas operações poderá ser afetada e, eventualmente, suspensa,
impactando adversamente os nossos negócios, resultados e situação financeira, devido ao tempo
necessário para o desenvolvimento de um novo produto junto a um novo fornecedor.
17
IOT, em inglês, significa Internt of Things (Internet das Coisas, numa tradução literal para o português). É um conceito que se refere à
interconexão digital de objetos cotidianos com a Internet, conexão dos objetos mais do que das pessoas. Significa, em outras palavras, soluções
que se comunicam/conectam entre si, objetos e softwares. Ex: geladeiras inteligentes, sistemas de compras automáticas, televisão e iluminação
controlados por voz, Izy Speak, Smart lâmpadas.
18
Chipsets são chips de memória; dados utilizados nos eletrônicos comercializados por nós.
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Para mais informações sobre os riscos relacionados aos nossos fornecedores, vide item 4.1e. deste
Formulário de Referência.
iii) eventual volatilidade em seus preços
Historicamente, os preços dos produtos e serviços de nossa Companhia não têm apresentado
volatilidade relevante.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
a.

Montante total de receitas provenientes do cliente

Não aplicável, tendo em vista que nossa Companhia não possui clientes que individualmente sejam
responsáveis por mais de 10% de nossa receita líquida total.
b.

Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Não aplicável, tendo em vista que nossa Companhia não possui clientes que individualmente sejam
responsáveis por mais de 10% de nossa receita líquida total em qualquer de nossos três segmentos.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
(i)

necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais
autorizações

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
Para comercialização de diversos de nossos produtos no Brasil, necessitamos homologá-los junto à
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. Para obtermos o referido Certificado de
Homologação, são realizados testes de conformidade em laboratórios credenciados, cujo resultado
é analisado por Organismos Certificadores Designados (OCDs) e posteriormente submetidos à
ANATEL para homologação.
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Para ofertarmos alguns dos nossos produtos no Brasil, necessitamos homologá-los junto ao Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, obtendo o chamado Registro de objeto,
que consiste no ato pelo qual o INMETRO autoriza a comercialização de um produto ou serviço, bem
como a utilização do selo de identificação da conformidade. A concessão do registro é condicionada
à existência do Atestado de Conformidade, que consiste em um documento, emitido após um
procedimento de avaliação da conformidade, que indica que um produto está em conformidade com
uma base normativa, sendo emitido, exclusivamente, por um Organismo de Certificação de Produtos
– OCP estabelecido no país e acreditado pelo INMETRO.
MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
Possuímos o benefício da Lei Federal de Informática, instituído pela Lei nº 8.248/91, que concede às
empresas incentivadas a possibilidade da geração de certificados de crédito financeiro, a partir dos
investimentos realizados pelas empresas detentoras em atividades de pesquisa desenvolvimento e
inovação, efetivamente aplicados. Esse crédito financeiro pode ser utilizado para a compensação de
tributos federais, nos termos estabelecidos na Lei e em legislações correlatas. Anualmente, as
empresas devem cumprir uma aplicação mínima de 4% em atividades de PD&I, calculado sobre o
faturamento bruto de itens incentivados. Os produtos da companhia devem ser fabricados de acordo
com etapas mínimas de produção (PPB), estabelecidos por atos conjunto do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e Ministério da Economia e estar regulamento cadastrados junto ao MCTI.
SUDAM, SEPLANCTI, SEFAZ, SUFRAMA
Atualmente, possuímos uma filial em Manaus (AM), que concentra determinadas atividades
industriais, e diante dos benefícios fiscais regionais, se sujeita aos procedimentos de autorização e
fiscalização governamental exercidos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia –
SUDAM, Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
- SEPLANCTI, Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ/AM, SUFRAMA e Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas - IPAAM, conforme explicado a seguir:
SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
Desde de 2009, possuímos uma filial fabril em Manaus/AM e, em 2014, nos foi concedido o direito à
isenção e redução de 75% de Imposto de Renda e seus Adicionais não restituíveis com período de
fruição de 2014 a 2023 para produção dos produtos de áudio e vídeo e comunicação arrolados, com
fundamento no artigo 1º e parágrafo 1º-A da Medida Provisória nº 2.199-14/2001 e atualizações. Os
períodos de fruição dos referidos incentivos, por produto, estão relacionados nos respectivos Laudos
Constitutivos da SUDAM nº 015/201, 016/201, 017/2014, 018/2014, 020/2014 e 212/2018 nas
respectivas resoluções. Novas solicitações de habilitação de isenção de IRPJ são realizadas de
forma independente por produto, atendendo a normativa da SUDAM que exige a produção mínima
de 20% da capacidade instalada como pré-requisito para solicitação do incentivo.

762

PÁGINA: 126 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

Enquanto perdurar o incentivo, precisaremos cumprir determinadas exigências, entre elas: (i) cumprir
a legislação trabalhista e social e das normas de proteção e controle do meio ambiente; (ii)
apresentação anual de declaração de rendimentos, indicando o valor da redução/isenção
correspondente a cada exercício e/ou produto; (iii) proibição de distribuição aos acionistas do valor
do imposto que deixou de ser pago em virtude da redução; (iv) constituir reserva de capital com o
valor resultante da redução; e (v) obrigação de aplicar o valor da redução em atividade diretamente
ligada à produção, na área de atuação da SUDAM.
SEPLANCTI (Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e
Inovação) e SEFAZ/AM (Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Amazonas)
Para usufruir dos incentivos fiscais relativos ao ICMS, apresentamos à SEPLANCTI os projetos
técnico-econômicos para determinados produtos que pretendemos industrializar na filial de
Manaus/AM, obtendo do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CODAM a devida
aprovação, nos termos do que estabelece a legislação de regência (artigo 5º da Lei 2.826/2003).
Em decorrência da aprovação dos projetos, a SEFAZ/AM reconheceu o direito à fruição dos
benefícios expedindo os respectivos decretos concessivos, de modo que atualmente o
estabelecimento se beneficia com o diferimento do ICMS na importação de insumos para produção
de bens de informática e faz jus ao Crédito Estímulo de 100% do ICMS devido ao Estado, nas saídas
dos produtos industrializados.
Adicionalmente, nosso estabelecimento deve cumprir determinadas exigências, tais como: (i) manter
programas de benefícios sociais para os seus empregados; (ii) desenvolver programas de
regionalização e de desenvolvimento tecnológico; (iii) manter programas de gestão de qualidade,
meio ambiente e de segurança e saúde ocupacional; (iv) reservar parcela de sua produção de bens
finais para atendimento ao comércio local, hipótese em que a empresa industrial incentivada deverá
aplicar na saída interna do produto, redução na base de cálculo do ICMS que represente uma carga
equivalente a 7%; (v) assegurar, em condições semelhantes de competitividade, quanto a preços,
nestes incluídos os custos totais de logísticas, qualidade e prazo de entrega, preferência à aquisição
de produtos intermediários, partes e peças, produtos secundários e materiais de embalagens,
fabricados em território amazonense, preferencialmente no interior do Estado; (vi) utilizar, em
condições semelhantes de competitividade, infraestrutura local de serviços; (vii) manter menores e
deficientes físicos em seu quadro funcional; e (viii) recolher o ICMS apurado, relativo à saída do
produto incentivado, no prazo regulamentar.
SEFAZ/SC (Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina)
Regulamento do ICMS/SC, instituído pelo Decreto nº 2.870/2001, permite aplicar diretamente o
percentual de 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo integral nas operações dentro do estado
de Santa Catarina. Este mesmo regulamento permite a utilização de crédito presumido do ICMS nas
operações com produtos enquadrados na Lei Federal de Informática nº 8.248/91, a qual dispõe sobre
a capacitação e competitividade do setor de informática e automação. Este benefício possibilita uma
carga tributária de aproximadamente 3% para os produtos fabricados em Santa Catarina. A
Companhia utiliza ainda benefícios fiscais previstos em regulamento para produtos importados do
exterior, com concessão de crédito presumido, onde a carga efetiva de ICMS de 1,4% para produtos
com similar nacional e de 2,5% para produtos sem similar nacional. Além dos benefícios acima, a
companhia importa os insumos e os produtos acabados com diferimento do ICMS. O prazo de
vigência dos benefícios é indeterminado.
SEFAZ/MG (Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais)
Por meio do regulamento do ICMS/MG, instituído pelo Decreto 43.080/02, é permitida a utilização de
crédito presumido do ICMS de 100% para os produtos relacionados em Protocolo de Intenções
firmado com o Estado de Minas Gerais e previsto em Regime Especial. Atualmente, todos os
produtos fabricados nesta filial são beneficiados por este crédito presumido. Está previsto no regime
especial o diferimento dos ICMS nas compras dentro do estado de MG e nas importações de insumos
para a fabricação dos produtos beneficiados.
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SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus
A nossa filial localizada em Manaus/AM encontra-se devidamente registrada junto à SUFRAMA, de
modo que se beneficia da isenção do IPI e redução do Imposto sobre Importação. Para usufruir de
tais benefícios, nos termos da Resolução nº 59/2019 da SUFRAMA, a empresa deve manter registro
atualizado no Cadastro de Pessoas Jurídicas e Físicas da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - CADSUF, o qual tem prazo de validade indeterminado, mas se sujeita a bloqueio,
inativação ou cancelamento, bem como a eventual recadastramento, a critério da SUFRAMA.
Estamos com o nosso registro devidamente atualizado e vigente no CADSUF.
Regulamentação do tratamento de Dados Pessoais no Brasil
As normas sobre privacidade e proteção de dados no mundo têm evoluído nos últimos anos, de
modo a estabelecer regras mais objetivas sobre como os dados pessoais (aqui definidos como toda
e qualquer informação passível de identificar uma pessoa natural) podem ser utilizados pelas
organizações.
No Brasil, até agosto de 2018, o tema era tratado pelo judiciário de forma casuística e pontual, por
meio da interpretação de uma série de disposições legais esparsas e setoriais, quais sejam:
•
•

•

•
•

a Constituição Federal Brasileira, que estabeleceu como direitos constitucionais o direito à
intimidade, à vida privada e a imagem;
O Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8078/1990) que trouxe contornos mais objetivos
para a abertura de bancos de dados de consumidores e cadastro de maus pagadores,
estabelecendo, inclusive, que o consumidor deve ter acesso aos dados pessoais que
constam em tais bancos de dados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes;
A Lei do Cadastro Positivo (Lei n° 12/414/11), alterada em abril de 2019, que estabeleceu
regras específicas para a criação de bancos de dados de bons pagadores, determinando
que é direito do cadastrado, dentro outros, ser informado, previamente, sobre a identidade
do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos seus dados pessoais e,
ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a finalidade para a qual eles
foram coletados
O Marco Civil da Internet (Lei n° 12.965/2014) que tratou em diversos artigos sobre a
proteção da privacidade e dos dados pessoais das pessoas no ambiente online, mas não
definiu o conceito de dados pessoais; e
O Decreto regulamentador do Marco Civil da Internet (Decreto n° 8771/16) que, dentre outras
providências, definiu dados pessoais como aqueles relacionados à pessoa natural
identificada ou identificável, tais números identificadores, dados locacionais ou
identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa.

No entanto, com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/18) - "LGPD", as
práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais no Brasil passaram a ser reguladas de forma
geral (e não mais apenas setorial), criando um microssistema de regras que impacta todos os setores
da economia.
A título exemplificativo, a LGPD estabelece uma série de princípios que devem ser observados no
tratamento de dados pessoais, quais sejam finalidade, adequação, necessidade, livre acesso,
qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e
prestação de contas.
Conforme mencionado, o âmbito de aplicação da LGPD abrange todas as atividades de tratamento
de dados pessoais, inclusive em ambiente online, e se estende a pessoas físicas e entidades
públicas e privadas, independentemente do país onde estão sediadas ou onde os dados são
hospedados, desde que (i) o tratamento de dados pessoais ocorra no Brasil (ii) a atividade de
tratamento de dados pessoais destine-se a oferecer ou fornecer bens ou serviços a ou processar
dados de indivíduos localizados no Brasil; ou (iii) os titulares dos dados estejam localizados no Brasil
no momento em que seus dados pessoais são coletados.
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Além disso, a lei estabelece diversas hipóteses autorizadoras do tratamento de dados pessoais (não
mais apenas o consentimento, como previsto no Marco Civil); dispõe sobre uma gama de direitos
dos titulares de dados pessoais; e prevê sanções para o descumprimento de suas disposições, que
variam de uma advertência, com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas, obrigação
de divulgação de incidente, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere
a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização
da atividade de tratamento pelo controlador, em caso de reincidência, suspensão do exercício da
atividade de tratamento dos dados pessoais, a que se refere a infração pelo período máximo de 6
(seis) meses, prorrogável por igual período, em caso de reincidência, bloqueio temporário e/ou
eliminação de dados pessoais, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a
tratamento de dados, e multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da empresa, grupo ou
conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, até o montante global de
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração.
Após a publicação da LGPD, esta foi alterada por meio da Lei 13.853/2019 que, dentre outras
providências, criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("ANPD"), autoridade garantidora
da observância das normas sobre proteção de dados no Brasil, que terá poderes e responsabilidades
análogas às autoridades europeias de proteção de dados, agindo como agência reguladora dos
setores envolvendo o tratamento de dados pessoais, exercendo um triplo papel de (i) investigação
compreendendo o poder de emitir normas e procedimentos, deliberar sobre a interpretação da LGPD
e solicitar informações de controladores e operadores de dados pessoais; (ii) execução, nos casos
de descumprimento da lei, por meio de processo administrativo; e (iii) educação, com a
responsabilidade de fomentar o conhecimento sobre proteção de dados e medidas de segurança da
informação no país, promovendo padrões de serviços e produtos que facilitem o controle de dados
e elaborando estudos sobre práticas nacionais e internacionais para a proteção de dados pessoais
e privacidade, entre outros.
No entanto, até o presente momento, a ANPD não encontra-se operante, uma vez que a
aplicabilidade das sanções por essa autarquia federal foi prorrogada pela Lei nº 14.010/20. Com isso,
alguns órgãos de defesa ao consumidor já têm atuado, antes mesmo da vigência da LGPD,
especialmente em caso de incidentes de segurança que resultem em acessos indevidos á dados
pessoais, exercendo funções de fiscalização da LGPD, aplicando penalidades previstas no Código
de Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet. Porém a ausência de diretrizes específicas de
uma agência reguladoras unificada e organizada para o propósito para a proteção de dados pessoais
faz com que as medidas sancionatórias impostas por órgãos e entidades governamentais de outros
setores possuam elevado grau de arbitrariedade e insegurança jurídica.
Ademais, atualmente a LGPD já encontra-se em vigor, conforme mencionado acima, mas a
aplicabilidade de suas penalidades pela ANPD permanecerá com a vigência prevista para agosto do
ano de 2021. Insta salientar que, mesmo com a inoperabilidade da ANPD, a lei poderá ser aplicada
por outras autoridades, como o Ministério Público, o Procon, Senacon, dentre outras.
Logo, com LGPD em vigor, mesmo que a ANPD não esteja autorizada a aplicar as sanções
estabelecidas na lei, a Companhia deve observar os requisitos de segurança previstos na legislação
vigente e aplicável quanto a proteção de dados, de modo a garantir conformidade com os requisitos
legais e minimizar situações de risco, como indisponibilidade do serviço ou acesso ao uso não
autorizado de dados pessoais, posto que eventual não conformidade com a legislação aplicável à
proteção de dados pessoais, segurança da informação e outras regulamentações governamentais
no setor de tecnologia da informação, atualmente podem resultar, também em indenizações e na
perda da confiança de clientes na segurança dos serviços, afetando adversamente a Companhia.
Neste último cenário, o descumprimento de quais quer disposições previstas na LGPD tem como
riscos: (i) a propositura de ações judiciais, individuais ou coletivas, pleiteando reparações de danos
decorrentes de violações baseadas não somente na LGPD, mas na legislação esparsa e setorial
sobre proteção de dados ainda vigentes; e (ii) a aplicação de penalidades previstas no Código de
Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet por alguns órgãos de defesa do consumidor, em
razão da não efetiva estruturação da ANPD.
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Diante disso, vale ressaltar que a Companhia já está tomando todas as medidas necessárias para
estar em compliance com a LGPD, tendo realizado um Projeto para Remediação da Segurança
juntamente com a empresa Proteus, bem como mapeado e identificado os gaps com a empresa
KPMG e realizado diversas melhorias na rede e segurança, como a atualização para o novo Firewall
Fortinet. O prazo interno para a Companhia estar totalmente de acordo com a LGPD é dezembro de
2020.
Por fim, destacamos que a Companhia não esteve envolvida em incidente de segurança e conta com
uma Política de Segurança da Informação, que estabelece o procedimento e as medidas a serem
adotadas caso um incidente ocorra.
Licenças Imobiliárias
A ocupação de imóveis operacionais e/ou sedes administrativas por nós está sujeita à obtenção de
licenças junto aos órgãos municipais (alvará de licença para uso e funcionamento) e aos departamentos
de corpos de bombeiros responsáveis, na forma prevista na legislação aplicável, as quais devem ser
tempestivamente obtidas e renovadas por nós e/ou pelos locadores dos contratos em que figuramos
como locatários. Na data deste Formulário de Referência não possuíamos estabelecimentos
inadimplentes com relação às licenças imobiliárias necessárias para a execução de nossas atividades.
(ii)

política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a
adesão a padrões internacionais de proteção ambiental

A preservação ambiental possui grande importância globalmente e tem se mostrado, em sistemas
corporativos conscientes e ativos, uma meta que transcende certificações e comprometimento com
as legislações vigentes e de quesitos de processos de certificação. Possuímos entre nossos
compromissos a gestão dos aspectos gerados por nossas operações e serviços. Dentre os aspectos
de gestão ambiental prioritários está a redução do consumo de energia e água, o gerenciamento dos
resíduos sólidos, o monitoramento das emissões atmosféricas, a logística reversa, e o atendimento
às legislações. Para tanto, estabelecemos princípios, procedimentos, normas e critérios referentes
ao monitoramento, à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos.
O responsável pela geração de resíduos sólidos é também responsável pela sua segregação,
armazenamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada, podendo ser obrigado a
reparar os danos ambientais decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos.
Portanto, a disposição inadequada de resíduos pode causar danos ao meio ambiente, à vida e saúde
da população e consequentemente, ensejar a aplicação de sanções nas esferas administrativa e penal,
além da responsabilidade pela reparação do dano causado na esfera cível, conforme indicado abaixo.
Em linhas gerais, todos os produtos sujeitos a descarte podem ser devolvidos à companhia ou
encaminhados a empresas devidamente licenciadas por órgãos ambientais para a realização de
procedimento de descarte. No entanto, a contratação de terceiros para consecução de qualquer das
fases do gerenciamento de resíduos sólidos, a exemplo da destinação final ambientalmente
adequada, não exime a responsabilidade da companhia, no papel de contratante por eventuais
danos ambientais causados pela contratada.
De acordo com a legislação ambiental brasileira, o proprietário e/ou possuidor de bem imóvel que se
encontre em área com contaminação ambiental poderá, independentemente de ter sido ou não o
efetivo causador, ser responsabilizado e compelido a realizar a remediação e recuperação dos danos
associados tanto por órgãos ambientais, quanto pelo Ministério Público.
São consideradas áreas contaminadas aquelas em que comprovadamente houve poluição
ocasionada pela disposição, acúmulo, armazenamento ou infiltração de substâncias ou resíduos,
implicando na violação de padrões de qualidade de água superficial, subterrânea e/ou solo
estabelecidos na legislação vigente.

766

PÁGINA: 130 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

Vale destacar que a responsabilidade civil ambiental relacionada à remediação da contaminação do
solo e das águas subterrâneas é objetiva e solidária, além de ser considerada como uma obrigação
propter rem (ônus que acompanha o imóvel).
A legislação ambiental prevê a imposição de sanções penais e administrativas a pessoas físicas e
jurídicas consideradas infratoras para os fins da legislação aplicável, independentemente da
obrigação de reparar os danos ambientais causados (responsabilidade civil). A depender da
modalidade de responsabilização (administrativa, civil e criminal), conforme exposto abaixo, a nossa
Companhia poderá ser responsabilizada por danos ambientais.
Em 2018, reforçamos nossa política de logística reversa de produtos Intelbras, existente desde 2006,
sob a qual disponibilizamos canais diretos com nossos clientes para orientação sobre o descarte
adequado de nossos produtos, que poderá ser realizado em nossas unidades fabris ou através de
nossa rede de assistências técnicas autorizadas. Adicionalmente, somos associados à Green
Eletron, organização que faz a gestão da logística reversa para suas diversas atividades.
Destacamos que no primeiro semestre de 2020 destinamos 28 toneladas de produtos e
equipamentos através da nossa logística reversa.
Em 2012, concluímos a implementação das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) em todos
os nossos parques fabris, para garantir a entrega ao meio ambiente de todo seu efluente em situação
totalmente adequada. Nossas estações possuem tecnologia de membrana ultrafiltrante ou módulos
compactos que possuem embarcadas em seus tanques diversas tecnologias de tratamento de
esgotos. As tecnologias de tratamento empregadas, em geral, são as tradicionais, quais sejam>
tratamento biológico e/ou tratamento físico-químico, garantindo a entrega ao meio ambiente de todo
seu efluente em situação totalmente adequada, demonstrando mais uma vez nosso compromisso
com o meio ambiente e a sociedade.
Em vista do acima exposto, não incorremos, até o momento, em custos significativos para o
cumprimento da regulação ambiental. Acreditamos cumprir integralmente com todas as disposições
de leis e regulamentos ambientais atualmente aplicáveis às nossas atividades.
Responsabilidade Administrativa
No que se refere à responsabilidade administrativa, prevista genericamente pela Lei Federal nº
9.605/1998 e regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, a, toda ação ou omissão que viole
as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente é considerada
infração administrativa ambiental.
A responsabilidade administrativa decorre de uma ação ou omissão do agente que importe na
violação de qualquer norma de preservação, proteção ou regulamentação do meio ambiente e, tal
como a responsabilidade penal, depende da verificação de culpa ou dolo para sua caracterização,
nos termos da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
As sanções aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas pelo cometimento de eventual infração
administrativa, podem incluir advertência, multas de até R$50.000.000,00 que podem ser duplicadas
ou triplicadas em caso de reincidência, inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do
produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades,
além das sanções restritivas de direito, que envolvem a suspensão de registro, licença ou
autorização, perda ou suspensão de benefícios fiscais e cancelamento ou interrupção de
participação em linhas de crédito concedidas por bancos estatais, além de proibição de ser
contratado por entes públicos.
Responsabilidade Civil
Na esfera civil, a responsabilidade ambiental, delineada pela Lei Federal nº 6.938/1981 (Política
Nacional do Meio Ambiente) é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa ou dolo, bastando
a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre esse e a atividade desenvolvida pela
companhia para que seja configurada a obrigação de reparação ambiental.
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Além disso, a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é solidária, ou seja, poderá alcançar
tanto o poluidor direto como o poluidor indireto, de modo que os danos ambientais causados por
terceiros que a nossa Companhia venha a contratar poderão dar ensejo à sua obrigação de reparálos como, por exemplo, as atividades desempenhadas relacionadas a destinação final de resíduos
sólidos, ainda que por terceiros contratados.
Adicionalmente, a legislação ambiental prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade
jurídica, relativamente ao controlador, sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados ao meio ambiente.
Por ser a responsabilidade civil ambiental objetiva e solidária, a contratação de terceiros para prestar
qualquer serviço nas unidades da nossa Companhia, como, por exemplo, a coleta, o transporte e
destinação final de resíduos, não isentam a nossa Companhia de responsabilidade por eventuais
danos ambientais causados caso os terceiros contratados não desempenhem suas atividades em
conformidade com as normas ambientais.
Responsabilidade Criminal
Na esfera criminal, a Lei Federal nº 9.605/1998 ("Lei de Crimes Ambientais") sujeita aos seus efeitos
qualquer pessoa, física ou jurídica, que concorrer para a prática de certas condutas consideradas
lesivas ao meio ambiente, sendo necessária a comprovação de dolo (intenção) ou culpa (negligência,
imprudência ou imperícia), conforme tipificação penal aplicável.
A responsabilidade da pessoa jurídica é possível nos casos em que a infração seja cometida por
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou
benefício da sua entidade, nos termos do artigo 4º da Lei nº 9.605/1998.
A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade das pessoas físicas (na forma
de autoria ou participação), sendo passível a responsabilização de membros das pessoas jurídicas
que, sabendo da conduta criminosa de outro, deixarem de impedir a sua prática, quando podiam agir
para evitá-la.
Em relação às pessoas jurídicas, a Lei de Crimes Ambientais prevê as seguintes penalidades, de
forma isolada, cumulativa ou alternativa: (i) multa; (ii) restritivas de direitos (tais como: suspensão
parcial ou total de atividades; interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; proibição
de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações); e/ou
(iii) prestação de serviços à comunidade (tais como: custeio de programas e de projetos ambientais;
execução de obras de recuperação de áreas degradadas; manutenção de espaços públicos; e
contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas).
Licenças e Autorizações Ambientais
A Política Nacional do Meio Ambiente prevê o licenciamento ambiental, pelo órgão ambiental
competente, de modo que a concepção, construção, instalação, ampliação e o regular funcionamento
de quaisquer atividades consideradas como efetiva ou potencialmente poluidoras, utilizadoras de
recursos naturais, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, sem prejuízo
de outras licenças e autorizações legalmente exigíveis.
O licenciamento é um processo administrativo que compreende três fases distintas e sucessivas nas
quais é analisada a viabilidade ambiental do projeto e se estabelecem as condições para sua
implementação e operação. Essas três fases envolvem a emissão de três licenças: licença prévia,
de instalação e operação, todas contendo datas de vencimento e sujeitas a processos formais de
renovação. Para a renovação das licenças ambientais é avaliado o cumprimento da legislação
ambiental e de condicionantes técnicas específicas estabelecidas na licença para o desenvolvimento
da atividade.
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Em razão de peculiaridades das legislações ambientais locais, estamos sujeitos ao licenciamento
ambiental de nossas atividades em alguns municípios onde atuamos. Nesses casos, buscamos obter
e manter válidas as licenças e autorizações ambientais necessárias à nossa operação.
A ausência de licença ambiental ou a operação em desacordo com as licenças ambientais emitidas,
independentemente de a atividade estar causando danos efetivos ao meio ambiente, caracteriza a
prática de infração administrativa ambiental e crime ambiental, e sujeita o infrator a sanções criminais
e administrativas, além da obrigação de recuperar eventuais danos causados ao meio ambiente. No
âmbito administrativo, além das sanções descritas no item acima, as multas, no âmbito federal,
podem chegar a R$10 milhões (aplicáveis em dobro ou no seu triplo, em caso de reincidência).
Não aderimos a nenhuma norma de conduta específica ou padrões internacionais relativos à
proteção ambiental. Não obstante, desde 2006, possuímos certificação ISSO 14001-2015, com
acreditação ao INMETRO.
(iii)

dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades

No Brasil, marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis, compostos por nomes e/ou
imagens, que identificam e distinguem produtos e/ou serviços.
A Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”) dispõe que a propriedade de determinada marca
somente pode ser adquirida por meio do registro concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (“INPI”). O órgão responsável pelo registro de marcas, patentes e outros direitos de
Propriedade Intelectual no Brasil Após a concessão do registro da marca pelo INPI, é assegurado ao
titular o uso exclusivo da marca registrada em todo o território nacional, para designar produtos e/ou
serviços incluídos na classe na qual a marca foi registrada, por um prazo determinado de 10 (dez)
anos, passível de sucessivas renovações, mediante o pagamento das taxas administrativas
aplicáveis.
Durante o processo o registro, o depositante possui apenas uma expectativa de direito de
propriedade das marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos ou serviços e
o direito de zelar pela integridade material e/ou reputação do sinal requerido. Essa expectativa pode
vir a não se concretizarem direito nas hipóteses de: (i) falta de pagamento das taxas cabíveis dentro
dos prazos legais; (ii) indeferimento pelo órgão responsável pelo registro; e (iii) não contestação ou
não cumprimento de exigência formulada pelo órgão responsável pelo registro.
Ainda, relevante destacar, que o registro de determinada marca se extingue pela (i) expiração do
prazo de vigência, quando da não renovação no prazo adequado; (ii) renuncia (abandono voluntário
do titular); (iii) caducidade (falta de uso da marca); (iv) declaração de nulidade administrativa ou
judicial; ou (v) inobservância do disposto no artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial (referente a
necessidade de a pessoa domiciliada no exterior manter procurado no Brasil.
Um nome de domínio é uma identificação de autonomia, autoridade ou controle dentro da Internet.
Os nomes de domínio seguem as regras e procedimento doo Domain Name System (“DNS”), de
modo que qualquer nome registrado no DNS e’ um nome de domínio. No Brasil, o responsável pelo
registro de nomes de domínio, bem como pela administração e publicação do DNS para o domínio
“.br”, a distribuição de endereços de sites e serviços de manutenção e’ o Registro.br.
Em 30 de setembro de 2020, éramos titulares de cerca de 15 (quinze) pedidos de registro de marca
e de 49 (quarenta e nove) marcas registradas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
- INPI, sendo que as principais marcas registradas da nossa Companhia são: em destaque a
nominativa Intelbras, desde 1976, e a mista Intelbras de 2015; as novas marcas Intelbras Solar de
2020; Seventh de 2009; Décio Indústria Metalúrgica de 2007. Todas as demais marcas
correspondem a produtos, portanto, algumas marcas representam produtos de linhas mais
estratégicas, lançamentos e aplicativos mais recentes, citamos: Mibo e suas variáveis; Izy Play;
Twibi; Wide Cloud; Ifleet; Allo; Attiv; Wisefi; Strat; Unniti Intelbras.
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Além dos registros de marcas no Brasil, a nossa Companhia possuía 5 (cinco) registros da marca
"Intelbras", Mista e Nominativa, no exterior, nos seguintes países Chile, Equador, Paraguai, Peru e
Uruguai, bem como 1 (um) pedido de registro desta marca na Venezuela.
As marcas mencionadas acima estão registradas ou são objeto de pedido de registro perante o INPI,
em diferentes classes de serviços e produtos, concentradas na Classe 9, nas formas mistas,
nominativas e figurativas, relativas às nossas atividades relacionadas a cada uma das referidas
marcas, como por exemplo, (i) equipamentos eletroeletrônicos, a saber: fechaduras
eletromagnéticas, controladores de acesso, leitores biométricos, leitores de proximidade, fontes
lineares e catracas, (ii) computadores; modems; painéis de distribuição; aparelho de comunicação;
aparelho de telecomunicação; aparelho elétrico para comutação, (iii) intercomunicação (aparelhos
para comunicação); telefone (aparelhos de telecomunicações); telefônicos (transmissores); aparelho
de comunicação; aparelho de telecomunicação; aparelho, placa e acessórios de telecomunicação,
(iv) câmeras de vídeo; fechaduras elétricas, (v) aplicativos baixáveis para utilização em interfones
elétricos, e (vi) entre outros.
Adicionalmente, licenciamos o uso de determinados softwares necessários para a condução de
nossas atividades, dentre os quais os mais relevantes estão são: Smart Count, GKO, Senior, TOTVs
e Progress, OpenEdge, Microsoft Windows Server, Microsoft SharePoint, Microsoft CRM, Microsoft
Office, Microsoft Project.
Para mais informações sobre os direitos de propriedade intelectual de nossa titularidade, ver item
9.1 e 9.1b deste Formulário de Referência.
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
Não aplicável, tendo em vista que não auferimos receitas relevantes no exterior.
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Não aplicável, tendo em vista que não estamos significativamente sujeitos à regulação de países
estrangeiros.
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7.8 - Políticas Socioambientais

7.8 – Políticas Socioambientais
Na data deste Formulário de Referência, não possuíamos relatório de sustentabilidade e/ou política de
responsabilidade socioambiental. Não obstante, estamos comprometidos com a adoção de medidas em
prol do meio ambiente. A esse respeito, a fim de reduzir o impacto ambiental causado por nossas fábricas,
em 2020, introduzimos em nossa fábrica localizada em São José/SC 4.119 módulos fotovoltaicos
fabricados por nós (o que representa 8.238 m² de painéis solares), de 330 W e potência de 1.359 kWp,
que foram instalados em apenas 80 dias. Para este primeiro ano, acreditamos que a geração estimada
de nossos painéis solares será de 1.739 MW/hora, o que equivale ao consumo de aproximadamente 725
residências em um ano. Nossos painéis solares são responsáveis pela geração de energia de
aproximadamente 25% de nosso consumo mensal. Com esse resultado, esperamos que mais de 900
toneladas de CO2 deixarão de ser jogadas à atmosfera em um ano, reforçando nosso compromisso com
a geração de energia limpa em prol do meio ambiente.
Adicionalmente, possuímos uma política responsabilidade social, que reafirma nosso compromisso
com o desenvolvimento sustentável, visando a promoção simultânea do crescimento econômico, da
preservação ambiental e da justiça social. Nossa política de responsabilidade é guiada pelas
seguintes principais diretrizes:
•
•
•
•
•

•
•

Oferecer oportunidades de trabalho e desenvolvimento pessoal;
Atuar de acordo com princípios éticos definidos no nosso Código de Ética, Conduta e
Conformidade;
Desenvolver negócios econômica e socialmente responsáveis;
Estabelecer boas práticas ambientais através do Sistema de Gestão Ambiental;
Não praticar qualquer ato discriminatório nos aspectos referente à contratação,
remuneração, acesso à treinamento, promoção, encerramento de contrato ou
aposentadoria, com base em raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, sexo,
orientação sexual, associação a sindicato ou afiliação política, ou idade.
Apoiar a formação de voluntariado como oportunidade para seus colaboradores exercerem
plenamente sua cidadania;
Melhorar continuamente nossas práticas de gestão que dão sustentação a esta política.
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7.9 - Outras Informações Relevantes

7.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas na seção 7 deste Formulário de
Referência.
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8.1 - Negócios Extraordinários

8.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação
normal nos negócios da Companhia
Em 10 de setembro de 2019, celebramos Contrato de Compra e Venda das Quotas da Décio
Indústria Metalúrgica Ltda. ("Décio"), por meio do qual adquirimos 100% das quotas da Décio, pelo
montante de R$10.000 mil. Para mais informações da aquisição da Décio, vide item 15.7 deste
Formulário de Referência.
Em 11 de julho de 2019, celebramos Contrato de Compra e Venda das Quotas da Seventh, por meio
do qual adquirimos 100% das quotas da Seventh Ltda. ("Seventh"), pelo montante de R$33.000 mil.
Para mais informações sobre a aquisição da Seventh, vide item 15.7 deste Formulário de Referência.
Exceto pelo disposto acima, não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não
se enquadre como operação normal nos negócios de nossa Companhia nos exercícios sociais
encerrados em 31 dezembro de 2019, 2018 e 2017 e no exercício social corrente.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

8.2 - Alterações relevantes na forma de condução dos negócios da Companhia
Não aplicável, tendo em vista que não houve alterações significativas na forma de condução dos
negócios de nossa Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018
e 2017 e no exercício social corrente.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 - Contratos relevantes celebrados entre a Companhia e suas controladas estranhos às
suas atividades operacionais
Não aplicável, tendo em vista que não foram celebrados contratos relevantes por nossa Companhia
ou pelas controladas de nossa Companhia que não sejam diretamente relacionados com suas
atividades operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
e no exercício social corrente.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

8.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas na seção 8 deste Formulário de
Referência.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / Outros bens relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não havia outros bens relevantes do nosso ativo não
circulante além dos descritos nos itens 9.1a/b/c e 9.2 deste Formulário de Referência.
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780

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
China

Balanço Décio – Palhoça

Filial Manaus “Galpão” – Av. Azaleia, n° 149 – Distrito Industrial

Escritório Florianópolis – Rodovia SC 401 Torre Jurerê Cond. SC 401–Saco Grande

Imóvel Décio – Intelbras – Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial

Matriz Seventh – Rod. José Carlos Daux, n° 8600, Bl. 2 Sl–Sto Antônio de Lisboa

Matriz Prediotech – Rua Felicíssimo de Azevedo, n° 53, conjunto 53 – São João

Ascend – Tianán Hi-Tech Plaza – Futian District

Brasil

Filial - Manaus/AM - Av. Tefé - Nº 3105 - Japim
Brasil

Brasil

Mais Valia Décio (Sede da Décio Metalúrgica Ltda.) - Rua Judite Melo dos Santos

Brasil

Brasil

Filial - São José/SC - Rodovia SC 281 - S/N - KM 4,5 - Sertão do Maruim

Pouso Redondo - Serra do Ilhéu

Brasil

Sede - Rodovia BR 101 - S/N - KM 210 - Distrito Industrial

Filial - Sta Rita do Sapucaí/MG – Rod. BR 459, 1325, KM 124, Distrito Industrial

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
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SC

SC

SC

AM

SC

SC

MG

AM

SC

SC

SC

UF de localização

Porto Alegre

Florianópolis

São José

Florianópolis

Manaus

Palhoça

Pouso Redondo

Santa Rita do Sapucaí

Manaus

São José

São José

São José

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Própria

Alugada

Alugada

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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781

Registro nº
006.572.090, para a
marca "INTELBRAS",
Nominativa, na Classe
37/45

Marcas
Até 25/06/2027

Registro nº
Até 05/06/2028
909.080.283, para a
marca "DIRECTI
INTELBRAS", Mista, na
Classe NCL(10) 09

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº
Até 11/03/2024
902.994.395, para a
marca "INTELBRAS
INFINITY
SOFTSWITCH", Mista,
na Classe NCL(9) 09

Marcas

Até 11/03/2024

Registro nº
902.994.492, para a
marca "INTELBRAS
INFINITY
EXTENSION", Mista,
na Classe NCL(9) 09

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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783

Descrição do ativo

Registro nº
900.755.636, para a
marca "INTELBRAS
INFO", Nominativa, na
Classe NCL(9) 09

Registro nº
904.317.722, para a
marca "INTELBRAS
INTERA", Mista, na
Classe NCL(9) 09

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 02/05/2027

Até 19/08/2024

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Descrição do ativo

Registro nº
900.203.170, para a
marca "INTELBRAS
NET", Nominativa, na
Classe NCL(9) 09

Registro nº
828.383.839, para a
marca "INTELBRAS
PLENO", Mista, na
Classe NCL(8) 09

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 29/04/2028

Até 14/12/2030

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Descrição do ativo

Registro nº
916.855.147, para a
marca "INTELBRAS
SOLAR", Mista, na
Classe NCL(11) 35

Registro nº
916.855.228, para a
marca "INTELBRAS
SOLAR", Mista, na
Classe NCL(11) 09

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 31/12/2029

Até 05/11/2029

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº
Até 05/06/2028
908.660.855, para a
marca "MOBILITI
INTELBRAS", Mista, na
Classe NCL(10) 09

Marcas

Até 14/04/2030

Registro nº
917.922.581, para a
marca "INTELBRAS
SOLAR", Mista, na
Classe NCL(11) 09

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº
Até 05/11/2029
916.862.518, para a
marca
"PREDIOTECH", Mista,
na Classe NCL(11) 09

Registro nº
Até 05/11/2029
916.862.690, para a
marca
"PREDIOTECH", Mista,
na Classe NCL(11) 35

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

PÁGINA: 151 de 356

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº
825.271.584, para a
marca "SEVENTH",
Mista, na Classe NCL
(8) 42

Marcas
Até 31/03/2029

Registro nº
Até 14/11/2027
909.810.052, para a
marca "UNNITI
INTELBRAS", Mista, na
Classe NCL(10) 09

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a ex
tinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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ddns-intelbras.com.br

Nome de domínio na internet

19/01/2022

compreintelbras.com.br 21/06/2025

17/04/2022

24/05/2023

Nome de domínio na internet

automatiza.com.br

Nome de domínio na internet

Até 24/04/2027

automatiza.ind.br

Registro nº
824.591.445, para a
marca "DÉCIO
INDÚSTRIA
METALÚRGICA",
Mista, na Classe NCL
(8) 06

Marcas

Duração

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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intelbras.ind.br

intelbrascloud.com.br

intelbras-ddns.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

intelbras.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

hdcvi.com.br

Nome de domínio na internet

17/03/2026

18/06/2023

26/03/2023

02/10/2025

12/12/2022

equipamentoskeo.com. 16/05/2023
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.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

PÁGINA: 154 de 356

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos
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keo.com.br

keo.ind.br

linhamibo.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

jfpar.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

intelbrasp2p.com.br

Nome de domínio na internet

17/04/2022

16/05/2023

09/07/2025

12/02/2025

11/06/2021

intelbrasguardian.com. 06/11/2024
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.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

792
22/07/2021

telefoneskeo.com.br

Nome de domínio na internet

16/05/2023

15/08/2021

sempreproxima.com.br 24/05/2022

multi-hd.com.br

Nome de domínio na internet

15/08/2021

Nome de domínio na internet

multihd.com.br

Nome de domínio na internet

30/10/2025

produtoskeo.com.br

lojaintelbras.com.br

Nome de domínio na internet

Duração

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

793

maxcom.ind.br

condominioautonomo.c 11/03/2024
om.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

portariananuvem.com.b 09/11/2025
r

prediotech.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

06/10/2025

empresamonitorada.co 08/04/2022
m.br

Nome de domínio na internet

29/10/2025

23/07/2021

wisefi.com.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.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

794

seventh.com.br

controli.com.br

intelbras.com.mx

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

d-guard.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

dguard.com.br

Nome de domínio na internet

31/08/2021

10/05/2022

05/02/2021

25/02/2021

25/02/2021

sindicoorganizado.com. 29/06/2023
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.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

795

multi-hd.com

ddns-intelbras.com.mx

Nome de domínio na internet

decio.ind.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

decioindmet.com.br

Nome de domínio na internet

conecte.me

ddns-intelbras.com

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

19/01/2022

17/08/2021

17/07/2021

15/10/2021

14/02/2022

04/04/2021

Duração

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

796

Situator (Software de
controle de acesso)

Condomínio Autônomo Indeterminado

Licenças

Indeterminado

Indeterminado

Licenças

01/11/2022

20/08/2021

D-Guard (Software de
gestão de câmera)

automatiza.com

Nome de domínio na internet

28/09/2021

Licenças

intelbras.solar

Nome de domínio na internet

18/08/2021

engesul.com

intelbras.com

Nome de domínio na internet

Duração

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Não há. Esta licença é de propriedade da Companhia. Dessa
forma, não há o risco de perder a licença de uso.

Não há. Esta licença é de propriedade da Companhia. Dessa
forma, não há o risco de perder a licença de uso.

Não há. Esta licença é de propriedade da Companhia. Dessa
forma, não há o risco de perder a licença de uso.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há. Esta licença é de propriedade da
Companhia.

Não há. Esta licença é de propriedade da
Companhia.

Não há. Esta licença é de propriedade da
Companhia.
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.
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Descrição do ativo

Registro nº
007.228.708, para a
marca "INTELBRAS",
Nominativa, na Classe
NCL(8) 09

Registro nº
910.356.505, para a
marca "INTELBRAS",
Mista, na Classe NCL
(10) 09

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 10/07/2028

Até 10/10/2030

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Descrição do ativo

Registro nº
917.059.867, para a
marca "INTELBRAS
FX", Nominativa, na
Classe NCL(11) 09

Tipo de ativo

Marcas
Até 10/12/2029

Duração
Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.
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-354,830000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

Data

UF sede

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

China

País sede

1.485.308,00

Valor (Reais)

Município sede

A Ascent atua na atividade de consultoria
comercial, gestão empresarial e de
informações econômicas.

Descrição das atividades
desenvolvidas

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

SC

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

-609.497,00

São José

A Décio Indústria Metalúrgica Ltda. atua
na fabricação, manutenção e reparação
de caixas metálicas suportes, bases e
componentes de materiais diversos.

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)
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-50,040000

-4111,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

24.176.428/0001-58

30/09/2020

Prediotech Consultoria
e Projetos de
Segurança EIRELI

-

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

RS

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

-1.705.719,00

Porto Alegre

A Prediotech Consultoria e Projetos de
Segurança EIRELI atua na prestação de
serviços de gestão de pessoas para
portaria de condomínios e de síndicos,
consultoria em projetos de segurança
residencial, comercial e de condomínios,
serviços de instalação e manutenção e
equipamentos eletrônicos, comércio de
software e de equipamentos eletrônicos e
eletrônicos para segurança residencial,
não residencial e de condomínios, entre
outras relacionadas.
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100,000000

A aquisição da Décio tem como objetivo fomentar as nossas atividades no mercado de racks, considerando que a empresa adquirida tem um longo histórico de expertise no mercado metalúrgico brasileiro e é nosso principal fornecedor de metálicos
nos últimos 30 anos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-118,690000

31/12/2019

79.009.965/0001-03

30/09/2020

Décio Indústria
Metalúrgica Ltda.

A aquisição e manutenção de uma empresa em Hong Kong nos permite atuar realizando pagamentos em moeda local e a execução de serviços de desenvolvimento de produtos de forma mais ágil e direta.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

54,690000

305,060000

30/09/2020

00.000.000/0000-00

Ascent Asia Industrial
Limited

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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0,000000

0,000000

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

País sede
Data

UF sede
Valor (Reais)

Município sede

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

SC

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

4.664.692,00

Florianópolis

A Seventh Ltda. atua no comércio
varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática, fabricação de
periféricos para equipamentos de
informática, suporte técnico e manutenção
em tecnologia da informação e
desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador customizáveis
e não customizáveis.

100,000000
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A aquisição da Seventh tem como objetivo principal entregar ao mercado uma solução mais completa com todos os nossos hardwares Intelbras de segurança eletrônica integrados, além também de trazer para a nossa Companhia a expertise no
desenvolvimento de software e modelo de negócio de receita recorrente que a Intelbras vislumbra como um dos pilares de sustentação do mercado de tecnologia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

31/12/2018

184,740000

31/12/2019

04.374.350/0001-79

30/09/2020

Seventh Ltda.

A aquisição da Prediotech é resultado de nossa estratégia em apresentar soluções tecnológicas completas e inovadoras ao mercado de segurança e controle de acesso, possibilitando a integração de soluções (hardwares e softwares) aos nossos
clientes, a fim de facilitar e melhorar a experiência do consumidor com nossos produtos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas na seção 9 deste Formulário de
Referência.
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10.1 – Comentários dos Diretores
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência, exceto
quando expressamente ressalvado, são derivadas das demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e
das informações financeiras consolidadas da Companhia referentes aos períodos de nove meses
findos em 30 de setembro de 2020 e 2019, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro emitidas pelo
International Accounting Standards Board (“IASB”).
A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores
das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos
dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia. A
Administração da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no
passado venham a se reproduzir no futuro.
Neste item são apresentadas, pelo corpo diretivo da Companhia, as informações que se destinam à
auxiliar investidores e partes interessadas no entendimento e análise das condições financeiras e
patrimoniais da Companhia.
Para entender a evolução financeira, patrimonial e de resultados da Companhia no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020 é necessário considerar os impactos da pandemia do
COVID-19 nas atividades da Companhia. Conforme é de conhecimento público, a declaração da
pandemia do COVID-19 pela OMS desencadeou severas medidas restritivas por parte de
autoridades governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas
restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições às viagens
e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população.
Na China, algumas medidas radicais foram tomadas, como, dentre outros: (i) isolamento imediato do
epicentro da doença no país (Wuhan); (ii) suspensão dos serviços de transporte pessoal dentro de
condomínios e universidades; (iii) proibição da entrada de não condôminos em conjuntos
habitacionais; (iv) suspensão e/ou redução dos serviços de entrega; (v) controle rigoroso de entrada
e saída nos aeroportos e portos do país. A Administração da Companhia tomou as medidas
consideradas necessárias para assegurar seu nível de abastecimento, de acordo com os planos de
produção e vendas vigentes à época, tendo antecipado embarques e trabalhando de maneira
próxima aos seus principais fornecedores. Devido ao período de adoção das medidas naquele país,
em data próxima ao feriado do ano novo chinês, feriado este que anualmente impacta o
abastecimento globalmente, a Companhia já estava preparada e não foi afetada negativamente no
fornecimento de partes e peças em nenhuma de suas linhas.
No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo localidades em que instaladores credenciados da
Companhia promovem a revenda de nossos produtos, seguiram providências similares, adotando
medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação e o
isolamento social, que resultaram em uma dificuldade de acesso ou até impedimento de acesso a
algumas áreas residenciais onde os instaladores credenciados promovem a instalação dos produtos
fabricados pela Companhia, o que provocou uma redução considerável do faturamento da
Companhia.
Como prática diária, a Companhia monitora o processo de comercialização direta ao cliente final (sell
out) de seu canal de distribuição em todo o território nacional. Durante o período em questão, a
Administração da Companhia observou uma queda de 70% nos níveis de atividade destas revendas,
principalmente ao longo do mês de abril de 2020, o que impactou significativamente o faturamento
da Companhia naquele mês. Como os diversos governos estaduais trataram as políticas de
isolamento social de forma independente, a retomada dos negócios no final de Abril foi lenta e não
uniforme e acompanhou as respectivas decisões estaduais. Já no mês de maio, foi observada uma
retomada em alguns estados, com o crescimento gradual do sell out quando comparado à mesma
métrica em abril de 2020. E, em junho, a Administração observou níveis de faturamento próximos
aos verificados nos meses que antecederam a pandemia do coronavírus.
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Desde o início da pandemia de COVID-19, a Companhia se manteve próxima aos seus canais, sem
alterações nos serviços ao cliente e respeitando todos os protocolos de saúde. Adicionalmente, o
desalinhamento das autoridades governamentais brasileiras (nos níveis federal, estadual e
municipal) aliado à diversidade geográfica do país fez com que as operações da Companhia fossem
afetadas em maior grau em diferentes momentos, a depender da região do país, o que dificultou o
gerenciamento e controle das operações.
Por fim, em março e abril de 2020, a Companhia tomou novos empréstimos perante o Banco Itaú e
o Banco Citibank no valor de, respectivamente, R$100.000 mil à taxa de CDI + 3,5 a.a. e R$100.100
mil, à taxa de CDI + 3,5 a.a., com vencimento para 08/04/2022 e 24/03/2023. Os montantes tomados
por empréstimo visavam reforçar o caixa da Companhia e mitigar possíveis riscos de liquidez futuros,
em caso de eventuais deficiências em consequência da pandemia do COVID-19. Entretanto, de
março a setembro de 2020 a geração de caixa operacional da Companhia foi positiva, sendo que os
montantes contraídos por meio dos empréstimos tomados junto ao Banco Itaú e ao Banco Citibank
não precisaram ser integralmente utilizados na composição do caixa.
As informações constantes deste item 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas
em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Intelbras S.A. Indústria de
Telecomunicação Eletrônica Brasileira (“Companhia” ou “Intelbras”), disponíveis no website da
Companhia (www.ri.intelbras.com.br) e no website da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br).
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise
Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens das
demonstrações financeiras ao longo de um período. A Análise Vertical representa o percentual de
determinado item em relação à receita operacional líquida para os períodos aplicáveis aos resultados
das operações, ou em relação ao ativo total e/ou passivo total e patrimônio líquido nas datas
aplicáveis para o balanço patrimonial.
a.

Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os Diretores entendem que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes
para cobrir suas necessidades de capital de giro, bem como garantir as obrigações dos passivos de
curto prazo, relacionadas às necessidades de recursos para atender ao financiamento de suas
atividades nos próximos doze meses. Tais necessidades são suportadas pela capacidade de
geração de caixa operacional e através de recursos de terceiros. Ao longo dos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, a Companhia apresentou crescimento
constante de receita tendo apresentado um CAGR17-19 de 6,5% da sua receita operacional líquida. O
mencionado crescimento foi acompanhado de um leve aumento do saldo de financiamentos e
empréstimos para subsidiar o crescimento da atividade, notadamente os investimentos da
Companhia nas atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresentava um saldo de financiamentos e empréstimos
(circulante e não circulante) de R$183.589 mil e um saldo de caixa e equivalentes de caixa de
R$320.734 mil. Assim, em 31 de dezembro de 2017, o Caixa Líquido (representado pelos
financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante) deduzido do caixa e equivalentes de
caixa) da Companhia equivalia a 70,5% do EBITDA do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017. O saldo de caixa e equivalentes de caixa superior ao saldo de financiamentos e empréstimos
(circulante e não circulante) na referida data decorreu principalmente: (i) da geração constante de
caixa pela Companhia; e (iii) do acesso a linhas de crédito financiadas por FINEP/BNDES, com taxas
de juro abaixo da média praticada por bancos comerciais.
Já em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentava um saldo de financiamentos e
empréstimos (circulante e não circulante) de R$201.129 mil e um saldo de caixa e equivalentes de
caixa de R$385.802 mil. Dessa forma, em 31 de dezembro de 2018, o Caixa Líquido (representado
pelos financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante) deduzido do caixa e equivalentes
de caixa) da Companhia era igual a 90,7% do EBITDA do exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2018, praticamente em linha com o índice apresentado em 31 de dezembro de 2017. Os
financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante) apresentaram um aumento de R$17.540
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mil ou 9,6% de 31 de dezembro de 2017 para 31 de dezembro de 2018, principalmente, em
decorrência da liberação de linhas de crédito do contrato financeiro celebrado entre a Companhia e
o BNDES em 2014 e 2016, relacionado a um projeto de investimento em pesquisa e desenvolvimento
da Companhia. O aumento de R$65.068 mil ou 20,3% do saldo de caixa e equivalentes de caixa de
31 de dezembro de 2017 para 31 de dezembro de dezembro de 2018 decorreu, principalmente (i) do
aumento da geração de caixa da Companhia; e (ii) do fato da captação de novos empréstimos ter
sido maior do que a amortização de empréstimos no mesmo período.
Em 31 de dezembro de 2019, por sua vez, a Companhia apresentava um saldo de financiamentos e
empréstimos (circulante e não circulante) de R$266.709 mil e um saldo de caixa e equivalentes de
caixa de R$407.332 mil. Nesse sentido, o Caixa Líquido da Companhia equivalia a 69,4% do EBITDA
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. O saldo de financiamentos e empréstimos
(circulante e não circulante) apresentou um aumento de R$65.580 mil ou 32,6% de 31 de dezembro
de 2018 para 31 de dezembro de 2019 principalmente em decorrência da liberação de linhas de
crédito do contrato financeiro celebrado entre a Companhia e o BNDES em 2019, relacionado a um
projeto de investimento em pesquisa e desenvolvimento da Companhia e construção do Parque
Fabril - Filial São José/SC. Já o aumento de R$21.530 ou 5,6% do saldo de caixa e equivalentes de
caixa de 31 de dezembro de 2019 decorreu, principalmente (i) do aumento da geração de caixa da
Companhia; e (ii) do fato da captação de novos empréstimos ter sido maior do que a amortização de
empréstimos no mesmo período.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia apresentava um saldo de financiamentos e empréstimos
(circulante e não circulante) de R$478.041 mil e um saldo de caixa e equivalentes de caixa de
R$623.642 mil, considerando títulos e valores mobiliários de curto prazo e longo prazo. O saldo de
financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante) apresentou um aumento de R$211.332
mil ou 79,2% de 31 de dezembro de 2019 para 30 de setembro de 2020 principalmente em razão de
dois novos empréstimos tomados pela Companhia em março e abril de 2020 com o Banco Itaú e
com o Banco Citibank no valor de R$100.000 mil e R$100.100 mil, respectivamente. Os mencionados
empréstimos foram uma das ações tomadas pela administração da Companhia contra possíveis
efeitos negativos no caixa em razão da pandemia do COVID-19. O aumento de R$216.310 mil ou
53,1% do saldo de caixa e equivalentes de caixa de 31 de dezembro de 2019 para 30 de setembro
de 2020 decorreu, principalmente, dos empréstimos tomados pela Companhia em março de abril de
2020 com o Banco Itaú e com o Banco Citibank que não precisaram ser integralmente utilizados para
suprir deficiências de caixa da Companhia no período; e (ii) da geração de caixa operacional da
Companhia no período, superando as expectativas da administração no cenário pré-pandemia
(relacionada aos meses de março a setembro de 2020, já considerando os efeitos decorrentes do
coronavírus).
Nesse sentido, o Caixa Líquido da Companhia equivalia a 58,1% do EBITDA do período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020.
A Administração da Companhia utiliza alguns indicadores financeiros para avaliar a condução dos
negócios da Companhia. Por exemplo, para avaliar a liquidez e saúde financeira da Companhia, a
Administração monitora os índices de Liquidez Corrente e Liquidez Seca. O índice de Liquidez
Corrente corresponde à razão entre (i) ativo circulante e (ii) passivo circulante em 30 de setembro de
2020 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foi de 1,86, 1,96, 2,03 e 1,86 respectivamente. Já o
índice de Liquidez Seca corresponde à razão entre (i) ativo circulante menos estoques e (ii) passivo
circulante. Em 30 de setembro e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente, o índice
de Liquidez Seca da Companhia foi de 1,30, 1,27, 1,34 e 1,25 respectivamente.
Adicionalmente, para monitorar a capacidade da nossa Companhia em honrar com nossas
obrigações (em especial com as obrigações de curto prazo) utilizamos o índice de Liquidez Imediata
corresponde à razão entre (i) saldo de caixa e equivalentes de caixa e (ii) passivo circulante, e em
30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foi de 0,70, 0,65, 0,77 e 0,64,
respectivamente. Ainda, para analisar a saúde financeira da Companhia, a Administração utiliza
indicadores relacionados ao endividamento. O índice de endividamento bruto correspondente a
divisão da Dívida Bruta (representado pelos financiamentos e empréstimos (circulante e não
circulante) pelo patrimônio líquido, representando o tamanho do endividamento bruto da Companhia,
quando comparado ao seu patrimônio líquido. Em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de
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2019, 2018 e 2017 o índice de endividamento bruto foi de 0,58, 0,37, 0,32 e 0,35, respectivamente.
O índice de endividamento líquido, correspondente a Dívida Líquida dividida pelo patrimônio Líquido,
ou seja, a divisão da Dívida Líquida (Caixa Líquido) (representado pelos financiamentos e
empréstimos (circulante e não circulante) deduzido do caixa e equivalentes de caixa) pelo patrimônio
líquido, representando o tamanho do endividamento líquido da Companhia, quando comparado ao
seu patrimônio líquido. Em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o
índice de endividamento líquido foi de -0,18, -0,19, -0,30 e -0,26, respectivamente. Os Diretores da
Companhia avaliam que os indicadores financeiros utilizados apontam para uma regular estabilidade
na capacidade da Companhia em honrar com as suas obrigações nos últimos três exercícios sociais.
A tabela abaixo resume os indicadores financeiros apresentados acima em 30 de setembro de 2020
e em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente:

Liquidez Corrente(1)
Liquidez Seca(2)
Liquidez Imediata(3)
Índice de Endividamento Bruto(4)
Índice de Endividamento Líquido(5)

Índices relevantes
Em 30 de setembro
2020
1,86
1,30
0,70
0,58
(0,18)

Em 31 de dezembro
2018
2,03
1,34
0,77
0,32
(0,30)

2019
1,96
1,27
0,65
0,37
(0,19)

2017
1,86
1,25
0,64
0,35
(0,26)

(1)
(2)
(3)
(4)

O índice de liquidez corrente corresponde à razão entre ativo circulante e passivo circulante.
O índice de liquidez seca corresponde à razão entre ativo circulante menos estoques e passivo circulante.
O índice de liquidez imediata corresponde à razão entre o saldo de caixa e equivalentes de caixa e o passivo circulante.
O índice de endividamento bruto correspondente a Dívida Bruta, ou seja, os empréstimos e financiamentos de curto
e longo prazo,
dividida pelo patrimônio líquido
(5) O índice de endividamento líquido a Dívida Líquida, ou seja, financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante) deduzido do
caixa e equivalentes de caixa, dividida pelo patrimônio líquido.

A tabela abaixo apresenta os principais indicadores levados em consideração pelos Diretores da
Companhia na condução de seus negócios:

(em R$ milhares, exceto %)

Período de nove
meses findo em 30
de setembro de

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

Variações horizontais

2020 x
2019
1.463.152 1.217.510 1.697.956 1.440.192 1.498.236 20,2%
2020

2019

2019

2018

2017

Lucro bruto

535.066

422.015

593.146

526.401

524.870

26,8%

Lucro líquido

121.210

118.142

189.393

162.496

183.792

8,3%

9,7%

11,2%

11,3%

12,3%

250.804

140.575

202.611

203.556

194.564

17,1%

11,6%

11,9%

14,1%

13,0%

2,6%
(1,4)
p.p.
78,4%
5,6
p.p.

Receita operacional líquida

Margem líquida(1)
EBITDA(2)
Margem EBITDA (3)
(1).
(1).
(2).

2019 x
2018
17,9%

2018 x
2017
(3,9)%

12,7%

0,3%

16,6%

(11,6)%

(0,1) p.p.

(1,0) p.p.

(0,5)%
(2,2)
p.p.

4,6%
1.1 p.p.

Margem líquida é calculada pelo resultado da divisão do Prejuízo/Lucro líquido do exercício pela receita operacional líquida.
Corresponde ao EBITDA da Companhia na forma indicada no item 3.2 deste Formulário de Referência.
Corresponde à Margem EBITDA da Companhia na forma indicada no item 3.2 deste Formulário de Referência.

(em R$ milhares, exceto %)
Patrimônio Líquido
Financiamentos
e
Empréstimos
(circulante)
Financiamentos e Empréstimos (Não
Circulante)
Dívida Bruta (1)
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(-) Títulos e Valores Mobiliários
(Circulante)
(-) Títulos e Valores Mobiliários (Não
circulante)
Dívida Líquida (Caixa Líquido) (2)

Em 30 de
setembro
de 2020
829.235

2019

Em 31 de dezembro de
2018

2017

724.859

625.608

520.512

Variações horizontais
2020 x
2019 x
2018 x
2019
2018
2017
14,4%
15,9%
20,2%

162.099

41.293

55.102

37.230

292,6%

(25,1)%

48,0%

315.942

225.416

146.027

146.359

40,2%

54,4%

(0,2)%

478.041
(619.002)

266.709
(401.628)

201.129
(385.802)

183.589
(320.734)

79,2%
54,1%

32,6%
4,1%

9,6%
20,3%

(1.160)

(1.141)

-

-

1,7%

100,0%

-

(3.480)

(4.563)

-

-

(23,7)%

100,0%

-

(145.601)

(140.623)

(184.673)

(137.145)

3,5%

-23,9%

34,7%
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(1).
(2).

b.

A Dívida Bruta corresponde a soma dos financiamentos e empréstimos circulantes e não circulantes da Companhia, na forma indicada no
item 3.2 deste Formulário de Referência.
Corresponde ao Caixa Líquido da Companhia na forma indicada no item 3.2 deste Formulário de Referência.

Estrutura de capital

Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$520.512 mil.
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$625.608 mil. O
aumento do patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2017 para 31 de dezembro de 2018 decorreu
do fato de parte do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 ter sido
destinado à reserva de incentivo fiscal, não tendo, portanto, sido destinado ao pagamento de
dividendos.
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$724.859 mil.
Em 30 de setembro de 2020, o patrimônio líquido da Companhia totalizava R$829.235 mil.
O aumento do patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2019 para 30 de setembro de 2020 decorreu,
principalmente, do lucro líquido do período, compensado, parcialmente, pela distribuição de
dividendos.
A tabela abaixo ilustra a evolução da estrutura de capital da Companhia:

Capital próprio(1)
Capital de
terceiro(2)
Capital Total(3)
(1)
(2)
(3)

Em 31 de dezembro de
Em 30/09/2020
2019
2018
2017
(em R$ milhares)
%
(em R$ milhares) % (em R$ milhares) %
(em R$ milhares)
%
829.235
40,4%
724.859
45,3%
625.608
48,5%
520.512
43,8%
1.226.111
2.055.346

59,6%
100,0%

876.666
1.601.525

54,7%
100,0%

664.602
1.290.210

51,5%
100,0%

668.324
1.188.836

56,2%
100,0%

Corresponde à posição do patrimônio líquido da Companhia.
Corresponde à soma do passivo circulante e não circulante da Companhia.
Corresponde à soma do patrimônio líquido (capital de terceiros) e passivo circulante e não circulante (capital de terceiros).

A estrutura de capital da Companhia (capital próprio e capital de terceiro) se manteve constante ao
longo dos últimos três exercícios sociais e no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2020. Em 30 de setembro de 2020, o capital total da Companhia era composto de 40,4% de capital
próprio e 59,6% de capital de terceiro. O leve aumento da preponderância do capital de terceiro sobre
o capital próprio em 30 de setembro de 2020 em comparação com os três últimos exercícios sociais
decorre dos empréstimos contraídos pela Companhia em março e abril de 2020, perante o Banco
Itaú e o Banco Citibank, visando reforçar o caixa da Companhia e mitigar possíveis riscos de liquidez
futuros, em caso de eventuais deficiências em consequência da pandemia do COVID-19, conforme
evidenciados no início do item 10.1 deste Formulário de Referência. Os Diretores da Companhia
entendem que a estrutura de capital da Companhia é adequada aos seus objetivos.
c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Os Diretores da Companhia acreditam que a Companhia possui capacidade de pagamento de todos
os seus compromissos financeiros de curto e longo prazo. A Administração acompanha de perto
índice de endividamento da Companhia, levando em consideração evolução e projeções, e saúde
financeira de longo prazo, cumprindo com todas as obrigações para os próximos 12 meses.
Em 30 de setembro 2020 a Companhia apresentou um índice de liquidez geral (total do ativo dividido
pelo total do passivo) de 1,68 (1,83, 1,94 e 1,78 em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
respectivamente), mantendo-se estável durante todo o período, o que evidencia a capacidade de
controle da Diretoria da Companhia sobre o índice de liquidez geral. Adicionalmente, em 30 de
setembro de 2020, 66,1% ou R$315.942 mil da nossa Dívida Bruta (representada pelo total de
financiamentos e empréstimos) era de longo prazo (84,5%, 72,6% e 79,7% referentes a 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente) e 33,9% ou R$162.099 mil era de curto prazo
(15,5%, 27,4% e 20,3% referentes a 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente).

806

PÁGINA: 170 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

d.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes utilizadas
A Companhia financia suas operações principalmente com caixa líquido gerado por suas atividades
operacionais (venda de equipamentos das unidades de negócio de segurança eletrônica,
comunicação e energia), bem como por meio de empréstimos de instituições financeiras e de
fomento.
No curso ordinário de seus negócios, a Companhia utiliza seu caixa, principalmente, para financiar
sua necessidade de capital de giro, cumprir com suas obrigações (pagamento de empréstimos) e
investir em melhorias em sua operação. Os Diretores da Companhia acreditam que as fontes de
financiamento utilizadas pela Companhia são adequadas ao seu perfil de endividamento, atendendo
às necessidades de capital de giro e investimentos, sempre preservando o perfil de longo prazo da
dívida financeira e, consequentemente, a capacidade de pagamento da Companhia.
Para mais informações sobre os empréstimos em aberto da Companhia em 30 de setembro de 2020
e em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, vide item 10.1 (f) deste Formulário de Referência.
e.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A principal fonte de recurso para as necessidades de capital que os Diretores da Companhia
pretendem utilizar no curso regular dos negócios da Companhia é o caixa operacional.
Adicionalmente, a Companhia poderá utilizar empréstimos de instituições financeiras e de fomento.
Os Diretores da Companhia acreditam que essas disponibilidades são suficientes para atender às
necessidades regulares de capital da Companhia pelos próximos 12 meses, uma vez que as
despesas gerais e administrativas estão controladas, as receitas estão crescendo e há crescente
capacidade geração de caixa.
Dessa maneira, os Diretores da Companhia entendem que caixa operacional da Companhia é
suficiente para financiar, pelos próximos 12 meses, as necessidades de capital de giro da Companhia
e, ainda, investir em ativos não circulantes no curso normal de seus negócios, por exemplo
investimento em modernização e ampliação dos parques fabris da Companhia, bem como aquisição
em máquinas e equipamentos.
f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Os Diretores da Companhia reportaram que em 30 de setembro de 2020, o saldo dos financiamentos
e empréstimos (circulante e não circulante) da Companhia era de R$478.041 mil (R$266.709 mil em
31 de dezembro de 2019, R$201.129 mil em 31 de dezembro de 2018 e R$183.589 mil em 31 de
dezembro de 2017), predominantemente em real e indexado ao CDI, TR e TJLP.
O Caixa Líquido (representado pelos financiamentos e empréstimos (circulante e não circulante)
deduzido do caixa e equivalentes de caixa mais títulos e valores mobiliários (circulante e não
circulante)) da Companhia totalizou R$145.601 mil em 30 de setembro de 2020, R$140.623 mil,
R$184.673 mil e R$137.145 mil em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente). Em
30 de setembro de 2020, bem como em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 a Companhia
apresentava uma posição de caixa líquido em função de seus saldos em caixa e equivalentes de
caixas acrescidos dos títulos e valores mobiliários serem superiores ao total dos financiamentos e
empréstimos.
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i.Contratos de empréstimo e financiamento relevantes
A composição consolidada dos financiamentos e empréstimos da Companhia e de suas subsidiárias
junto às instituições financeiras em 30 de setembro de 2020 está demonstrada a seguir (a coluna
total representa o saldo total do empréstimo liquido do custo a apropriar):
Taxas de
juros

Empresa

Credor

Moeda

Intelbras
S/A

BNDES

Real

Intelbras
S/A

BNDES

Real

FINEP

Real

5% a.a.

FINEP

Real

5% a.a.

Intelbras
S/A
Intelbras
S/A
Intelbras
S/A
Intelbras
S/A
Décio
Metalúrgi
ca Ltda
Total

Itaú

Real

Citibank

Real

Santander

Euro

TJLP +
1,86% a.a.
TLP +
1,10% a.a
(R$51.519)
TR + 2,61%
a.a
(R$20.136)

CDI +
3,95%
CDI +
3,50%
4,26% a.a

Venciment
o
(em R$ milhares)

Garantia

Taxa
Efetiva

Principal

Juros

Total

Hipoteca

15/03/2023

6,80%a.a

49.586

133

49.719

Hipoteca
e Fiança
Bancária

15/08/2027

4,85%
a.a.

71.123

532

71.655

15/04/2024

3% a.a.

83.422

107

83.529

15/06/2029

3% a.a.

65.291

81

65.372

08/04/2022

5,85%a.a

100.000

1.374

101.374

24/03/2023

5,40%
a.a.

102.516

83

102.599

23/02/2023

4,26%
a.a.

3.721

73

3.794

Fiança
Bancária
Fiança
Bancária
Aval dos
Diretores
Aval dos
Diretores
Aval dos
Diretores

478.041

A tabela a seguir evidencia o perfil de amortização do principal dos financiamentos e empréstimos
da Companhia em 30 de setembro de 2020:

2020
41.285

2021
130.563

2022
100.628

2023
65.246

2024
39.748

Vencimento
(em R$ mil)
2025
2026
32.815
27.654

2027
20.863

2028
14.473

2029
4.766

Total
478.041

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Os Diretores da Companhia informaram que não existem relações de longo prazo entre a Companhia
e instituições financeiras além daquelas citadas no item 10.1(f)(i) deste Formulário de Referência.
iii. Grau de subordinação entre as dívidas
Os Diretores da Companhia informaram que em 30 de setembro de 2020, possuíamos contratos de
financiamentos com determinadas instituições financeiras e, para garantia destes financiamentos,
determinados instrumentos dispõem sobre garantias reais de hipoteca sobre nossos imóveis onde
estão localizadas unidades fabris de São José/SC, tais hipotecas incluem todas as benfeitorias,
máquinas e etc., que estiverem acrescidas aos referidos imóveis. Adicionalmente, nossos acionistas
Jane Freitas, Jorge Freitas, Jadna Freitas e Janete Freitas, bem como nossos Diretores Altair Silvestri
e Rafael Boeing outorgaram garantias fidejussórias de aval e fiança pessoal em alguns de nossos
contratos financeiros. Por fim, nossa Companhia contratou fiança bancária para garantir outros
instrumentos financeiros.
Observado o disposto no parágrafo anterior, em eventual concurso universal de credores, a
subordinação entre as demais obrigações registradas no passivo exigível acontecerá de acordo com
a lei 11.101 de 2005: (i) obrigações sociais e trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) arrendamento
mercantil (garantia real); (iv) financiamentos e empréstimos; (v) créditos quirografários; (vi) créditos
subordinados; e (vii) dividendos e juros sobre capital próprio.
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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;
Alguns dos instrumentos de dívida indicados no item “f” acima possuem cláusulas que imputam à
Companhia ou suas controladas restrições (covenants) típicas em operações dessa natureza, tais
como pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência, protestos, cross default,
reorganizações societárias, mudança de controle acionário direto ou indireto, venda de ativos,
descumprimento de obrigações, distribuição de dividendos acima do mínimo legal, entre outros. A
não observância dessas restrições poderá ensejar o vencimento antecipado dos saldos em abertos
dos instrumentos de dívida.
Adicionalmente, alguns dos instrumentos de dívida preveem a obrigação da Companhia de
observância a determinadores índices financeiros, conforme descritos abaixo:
A) Citibank - Contrato de Abertura de Crédito e Outras Avenças nº 691 / TRADE_56792_81
•

Determina que a Companhia observe o seguinte índice financeiro: Endividamento Líquido
(Dívida Bancária Líquida Total/EBITDA): (dívida financeira total, incluindo dívida bancária e
financiamento de fornecedores, subtraído o valor de caixa e aplicações financeiras do curto
prazo), dividido pelo resultado operacional antes dos juros, imposto de renda e contribuição
social, depreciação e amortização, inferior ou igual a 2,5, com base no encerramento de
cada exercício social.

B) Citibank - Contrato de Abertura de Crédito e Outras Avenças nº 406 / TRADE_56792_78
•

Determina que a Companhia observe o seguinte índice financeiro: Endividamento Líquido
(Dívida Bancária Líquida Total/EBITDA): (dívida financeira total, incluindo dívida bancária e
financiamento de fornecedores, subtraído o valor de caixa e aplicações financeiras do curto
prazo), dividido pelo resultado operacional antes dos juros, imposto de renda e contribuição
social, depreciação e amortização, inferior ou igual a 2,5, com base no encerramento de
cada exercício social.

O Contrato de Abertura de Crédito e Outras Avenças nº 691 / TRADE_56792_81 e o Contrato de
Abertura de Crédito e Outras Avenças nº 406 / TRADE_56792_78 fazem parte de uma mesma
operação da Companhia (sendo que um se refere à captação e outro a operação de swap que
neutraliza os efeitos decorrentes do dólar). Para mais informações sobre nossas operações de swap,
vide itens 4.2 e 5.2 deste Formulário de Referência.
C) BNDES - Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 16.2.0768.1
•

A Companhia deverá observar os seguintes índices financeiros: a) Dívida Líquida/EBITDA:
igual ou inferior a 2,50; b) Endividamento Geral (Passivo Circulante + Passivo Exigível de
Longo Prazo) / Ativo Total: igual ou inferior a 75%. Caso a Companhia não atinja tais índices,
deverá constituir, no prazo de 180 dias, contado da data da comunicação, por escrito, do
BNDES, garantias reais, aceitas pelo BNDES, em valor correspondente a, no mínimo, 130%
do valor do financiamento ou da dívida dele decorrente, salvo se neste prazo estiverem
restabelecidos os níveis acima referidos.

•

A Companhia também deverá limitar a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
no exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, e nos subsequentes, ao
montante máximo de 50% do lucro líquido apurado no Exercício Financeiro Anterior, para os
fins do Contrato, “Exercício Financeiro Anterior”: corresponde ao exercício financeiro
imediatamente anterior àquele que se pretende realizar pagamentos aos acionistas.
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D) BNDES - Cédula de Crédito Bancário nº 18.2.0743.1
•

A Companhia deverá manter os seguintes índices financeiros: a) Dívida Líquida/EBITDA:
igual ou inferior a 2,50; b) Endividamento Geral (Passivo Circulante + Passivo Exigível de
Longo Prazo) / Ativo Total: igual ou inferior a 75%. Caso a Companhia não atinja tais índices,
deverá constituir, no prazo de 180 dias, contado da data da comunicação, por escrito, do
BNDES, garantias reais, aceitas pelo BNDES, em valor correspondente a, no mínimo, 130%
do valor do financiamento ou da dívida dele decorrente, salvo se neste prazo estiverem
restabelecidos os níveis acima referidos.

•

A Companhia também deverá limitar a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
no exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, e nos subsequentes, ao
montante máximo de (i) 25% do lucro líquido apurado em cada exercício financeiro, sempre
que a relação PL/AT[1] for inferior a 0,4; ou (ii) no máximo 50% sempre que a relação PL/AT
estiver na faixa entre 0,4 e 0,5.

Em 30 de setembro de 2020, o índice de Endividamento Líquido (Dívida Bancária Líquida Total/
EBITDA) da Companhia era de -0,58 (índice negativo em razão da Companhia possuir caixa líquido
e não dívida líquida no período). Em 30 de setembro de 2020, o índice de Endividamento Geral
(Passivo Circulante + Passivo Exigível de Longo Prazo)/ Ativo Total da Companhia era de 0,60. A
Companhia nunca deixou de cumprir com seus covenants financeiros.
g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia não possuía quaisquer financiamentos e empréstimos
com limites de utilização disponíveis para utilização.
h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os períodos de
nove meses encerrados em 30 de setembro de 2020 e 2019.

Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos e dos serviços
Lucro Bruto

Período de nove meses findo em
30 de setembro de 2020 30 de setembro de 2019
(em R$
(em R$
AV
AV
milhares)
milhares)
1.463.152
100,0%
1.217.510
100,0%
(928.086)
(63,4)%
(795.495)
(65,3)%
535.066
36,6%
422.015
34,7%

AH
20,2%
16,7%
26,8%

Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

(173.857)
(79.098)
(47.776)

(11,9)%
(5,4)%
(3,3)%

(175.587)
(72.948)
(45.487)

(14,4)%
(6,0)%
(3,7)%

(1,0)%
8,4%
5,0%

Lucro operacional antes do resultado financeiro

234.335

16,0%

127.993

10,5%

83,1%

Resultado financeiro líquido
Variação cambial líquida

(3.970)
(131.300)

(0,3)%
(9,0)%

16.569
(25.585)

1,4%
(2,1)%

(124,0)%
413,2%

Resultado antes dos impostos

99.065

6,8%

118.977

9,8%

(16,7)%

Imposto de renda e contribuição social

22.145

1,5%

(835)

(0,1)%

(2.752,1)%

Resultado líquido do período

121.210

8,3%

118.142

9,7%

2,6%
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Receitas operacionais líquidas
As receitas líquidas da Companhia totalizaram R$1.463.152 mil no período de nove meses findo em
30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$245.642 mil, ou 20,2%, quando
comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizaram
R$1.217.510 mil. Os fatores que causaram o aumento na receita operacional líquida foram,
principalmente: (i) o aumento nas vendas da unidade de negócios de redes em R$143.283 mil; e (ii)
o aumento nas vendas da unidade de negócios de energia solar em R$69.398 mil. As aquisições das
sociedades Seventh Ltda. (“Seventh”) e Décio Indústria Metalúrgica Ltda. (“Metalúrgica Décio”)
realizadas em 2019 contribuíram com aumento nas suas vendas em R$14.032 mil e as demais
unidades de negócios da empresa aumentarem o faturamento, em conjunto, em R$18.929 mil. Para
mais informações sobre as mencionadas aquisições vide itens 8.1, 10.3 e 15.7 deste Formulário de
Referência.
A receita operacional líquida da Companhia, por segmento operacional, está demonstrada na tabela
abaixo:
Receita operacional líquida por segmento
Segurança
Comunicação
Energia
Total – Receita operacional líquida

Período de nove meses findo em
30 de setembro de 2020
30 de setembro de 2019
(em R$ milhares)
AV
(em R$ milhares)
AV
777.029
53,1%
725.325
59,6%
543.673
37,2%
420.932
34,6%
142.450
9,7%
71.253
5,9%
1.463.152
100,0%
1.217.510
100,0%

2020x2019
AH
7,1%
29,2%
99,9%
20,2%

A receita operacional líquida do segmento de Segurança totalizou R$777.029 mil no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$51.704 mil ou 7,1%,
quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizou
R$725.325 mil. Esse aumento decorreu principalmente pela aquisição da empresa Seventh, dado
que no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 só estavam capturados três meses
de resultado da Seventh.
A receita operacional líquida do segmento de Comunicação totalizou R$543.673 mil no período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$122.741 mil ou
29,2%, quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando
totalizou R$420.932 mil. Esse aumento decorreu principalmente da aquisição da Metalúrgica Décio,
visto que no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, a Metalúrgica Décio não fazia
parte do portfólio da Companhia.
A receita operacional líquida do segmento de Energia totalizou R$142.450 mil no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$71.197 mil ou 99,9%,
quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizou
R$71.253 mil. Esse aumento decorreu principalmente da consolidação das vendas de energia solar
no período, visto que as vendas iniciaram em março de 2019.
Custo dos produtos vendidos e dos serviços
Os Custos dos produtos vendidos e dos serviços da Companhia totalizaram R$928.086 mil no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$132.591
mil, ou 16,7%, quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019,
quando totalizaram R$795.495 mil. Esse aumento decorreu, principalmente do aumento da receita
de vendas. Contudo, a representatividade do aumento no custo foi inferior, devido ao repasse em
preços realizado pela Companhia em virtude (i) da depreciação da moeda nacional frente ao dólar e
(ii) do descompasso deste impacto no custo médio dos produtos em estoque. A variação dos custos
do estoque, devido ao cálculo do custo médio, acontece com menor velocidade quando comparado
aos incrementos realizados no preço de venda.
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Lucro bruto
O Lucro Bruto da Companhia totalizou R$535.066 mil no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020, representando um aumento de R$113.051 mil, ou 26,8%, quando comparado ao
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizou R$422.015 mil. Esse
aumento decorreu, principalmente dos efeitos mencionados acima nas linhas de Receitas Líquidas.
O Lucro Bruto da Companhia, por segmento operacional, está demonstrado na tabela abaixo:
Lucro bruto por segmento
Segurança
Comunicação
Energia
Total – Lucro bruto

Período de nove meses findo em
30 de setembro de 2020
30 de setembro de 2019
(em R$ milhares)
AV1
(em R$ milhares)
AV1
315.844
59,0%
269.049
63,8%
179.696
33,6%
133.588
31,7%
39.526
7,4%
19.378
4,6%
535.066
100,0%
422.015
100,0%

2020x2019
AH
17,4%
34,5%
104,0%
26,8%

¹Em relação ao lucro bruto do período.

O Lucro Bruto dos produtos e serviços do segmento de Segurança totalizou R$315.844 mil no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$46.795
mil ou 17,4%, quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019,
quando totalizou R$269.049 mil. Esse aumento decorreu principalmente do resultado gerado pela
empresa Seventh, dado que no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 só estavam
capturados três meses de resultado da Seventh.
O Lucro Bruto dos produtos e serviços do segmento de Comunicação totalizou R$179.696 mil no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$46.108
mil ou 34,5%, quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019,
quando totalizou R$133.588 mil. Esse aumento decorreu principalmente da aquisição da Metalúrgica
Décio, visto que no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, a Metalúrgica Décio
não fazia parte do portfólio da Companhia.
O Lucro Bruto dos produtos e serviços do segmento de Energia totalizou R$39.526 mil no período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando uma aumento de R$20.148 mil ou
104,0%, quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando
totalizou R$19.378 mil. Esse aumento decorreu principalmente da consolidação das vendas de
energia solar no período, visto que as vendas iniciaram em março de 2019.
Despesas com vendas
As Despesas com vendas da Companhia totalizaram R$173.857 mil no período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2020, representando uma redução de R$1.730 mil, ou 1,0%, quando
comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizaram
R$175.587 mil. Essa redução decorreu, principalmente, da redução da jornada de trabalho e,
consequentemente, da redução salarial nos meses de maio e junho, além de redução das viagens
que não aconteceram entre os meses de abril e julho de 2020, devido aos impactos do COVID-19,
impactando numa redução de R$1.918 mil. As ações comerciais reduziram em 2020, comparado
com o ano anterior em R$4.977 mil. Já as despesas diretamente relacionadas a vendas, como os
fretes, comissões, pós-venda e mídia subiram R$3.112 mil no período, devido ao real incremento de
vendas.
Despesas administrativas e gerais
As Despesas administrativas e gerais da Companhia totalizaram R$79.098 mil no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$6.150 mil, ou 8,4%,
quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizaram
R$72.948 mil. Esse aumento decorreu, principalmente: (i) do aumento nos gastos com tecnologia da
informação, no montante de R$1.622 mil; (ii) do aumento nos gastos nos setores de saúde,
principalmente no centro de custo de segurança e limpeza patrimonial, com produtos de limpeza e
cuidados pessoais em função do COVID-19, no montante de R$666 mil; e (iii) do aumento
comparativo das despesas, em razão da aquisição da Seventh em julho de 2019 e da Décio em
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setembro de 2019. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 foi contabilizado
apenas um mês de despesas da Metalúrgica Décio e três meses de despesas da Seventh. No
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, foi registrado um aumento de R$1.470
mil e R$1.343 mil despesas administrativas da Décio e da Seventh, respectivamente, em
comparação ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019.
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
As Despesas operacionais da Companhia totalizaram R$47.776 mil no período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$2.289 mil, ou 5,0%, quando
comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizaram
R$45.487 mil. Esse aumento decorreu, principalmente do aumento na contrapartida da Lei de
Informática (Lei n° 13.969, de 26 de dezembro de 20191), visto que a contrapartida é relacionada ao
faturamento, que aumentou 20% no período analisado.
Lucro operacional antes do resultado financeiro
O lucro operacional antes do resultado financeiro da Companhia totalizou R$234.335 mil no período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$106.342 mil ou
83,1%, quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando
totalizou R$127.993 mil. Esse aumento decorreu, principalmente: (i) do aumento do lucro bruto do
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 em comparação com o mesmo período
findo em 30 de setembro de 2019; (ii) da diminuição das despesas com vendas relativas ao período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 em comparação com o mesmo período findo em
30 de setembro de 2019; e (iii) do total das despesas administrativas e gerais e de outras despesas
verificado no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 que, em relação ao período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, sofreu um aumento proporcionalmente menor do
que o aumento do lucro bruto no mesmo período.
Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia totalizou R$3.970 mil no período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2020, representando uma redução de R$20.539 mil ou 124,0%, quando
comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizou R$16.569
mil. Essa redução decorreu, principalmente das captações realizadas em 2020, com o objetivo de
aumentar capital de giro na ordem de R$200.100 mil a um custo maior do que o custo médio dos
demais financiamentos e empréstimos vigentes. Além disso, houve queda do CDI contribuindo para
uma significativa redução da remuneração das aplicações. Para mais informações sobre os
financiamentos e empréstimos contraídos pela Companhia em 2020, vide itens 10.1(a) e 10.1f deste
Formulário de Referência.

1
Até 31 de março de 2020, a nossa Companhia gozou da redução da alíquota do IPI nas operações de venda de bens de informática com
Processo Produtivo Básico (PPB), nos termos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, conforme alterada ("Lei 8.248"). Em 01 de Abril de
2020, entrou em vigor as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 13.969, de 26 de dezembro de 2019, conforme alterada ("Lei 13.969"),
que revogou a redução da alíquota do IPI para os bens de informática produzidos com PPB e instituiu um sistema de créditos financeiros obtidos
através de um multiplicador sobre o investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) realizados pelas indústrias de bens de
informática. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, a nossa Companhia foi beneficiada com o referido Crédito Financeiro.
O valor do Crédito Financeiro contabilizado no segundo trimestre de 2020 foi beneficiado com a possibilidade prevista na Lei nº 13.969/2019
de contabilizar a partir de 01 de abril de 2020 o valor de investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) efetivamente realizado,
inclusive no primeiro trimestre de 2020, vedada a dupla contagem. Este benefício adicional e pontual de crédito financeiro contabilizado no
segundo trimestre resultou no total de R$16.605 mil.
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Variação cambial líquida
A Variação cambial líquida da Companhia totalizou R$131.300 mil no período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$105.715 mil ou 413,2%, quando
comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizou R$25.585
mil. Esse aumento decorreu, principalmente, da variação cambial, que está atrelado à exposição
cambial, e à variação diária da cotação do dólar. O componente cambial está presente nas atividades
da companhia de forma representativa no processo de importação e por consequência no contas a
pagar a fornecedores do exterior. Este último componente, está diretamente relacionado ao
comportamento da variação cambial. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 a
exposição cambial líquida apresentava saldo de R$435.471 mil. Durante o mesmo período, o dólar
variou 4,0%, de R$3,8748 para R$4,0307. No período de nove meses findo em 30 de setembro de
2020, a exposição cambial líquida totalizou R$625.658 mil e a cotação do dólar variou 39,9%, de
R$4,0307 em 31 de dezembro de 2019 para R$5,6407 em 30 de setembro de 2020.
Resultado antes dos impostos
O Resultado antes dos impostos totalizou R$99.065 mil no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020, representando uma redução de R$19.912 mil ou 16,7%, quando comparado ao
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizou R$118.977 mil. Essa
redução decorreu, principalmente, da melhora decorrente dos efeitos citados acima.
Imposto de renda e contribuição social
O Imposto de renda e contribuição social da Companhia totalizou R$22.145 mil no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$22.980 mil ou 2.752,1%,
quando comparado ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizou
(R$835) mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento relacionado à geração de prejuízo
fiscal no ano de 2020, onde o IRPJ e CSLL diferidos, foram contabilizados a crédito no resultado.
Resultado líquido do período
O Resultado líquido do período totalizou R$121.210 mil no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020, representando um aumento de R$3.068 mil ou 2,6%, quando comparado ao
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, quando totalizou R$118.142 mil. Esse
aumento decorreu, principalmente, dos eventos citados acima.
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Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos e dos
serviços prestados
Lucro Bruto

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
2018
(em R$
(em R$
AV
AV
milhares)
milhares)
1.697.956
100,0%
1.440.192
100,0%

2019 x 2018
AH
17,9%

(1.104.810)

(65,1)%

(913.791)

(63,4)%

20,9%

593.146

34,9%

526.401

36,6%

12,7%

(236.439)
(107.778)

(13,9)%
(6,3)%

(207.607)
(75.099)

(14,4)%
(5,2)%

13,9%
43,5%

(65.000)

(3,8)%

(55.694)

(3,9)%

16,7%

183.929

10,8%

188.001

13,1%

(2,2)%

Resultado financeiro
Variação cambial líquida

21.239
(14.700)

1,3%
(0,9)%

4.783
(34.856)

0,3%
(2,4)%

344,1%
(57,8)%

Resultado antes dos impostos

190.468

11,2%

157.928

11,0%

20,6%

Imposto de renda e contribuição social

(1.075)

(0,1)%

4.568

0,3%

(123,5)%

189.393

11,1%

162.496

11,3%

16,6%

Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais
líquidas
Lucro operacional antes do resultado
financeiro

Lucro líquido do exercício

Receita operacional líquida
A receita operacional líquida da Companhia totalizou R$1.697.956 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$257.764 mil ou 17,9%, quando
comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou
R$1.440.192 mil. Esse aumento decorreu (i) do crescimento orgânico do portfólio de produtos que
aumentou a receita operacional líquida em R$193.002,6 mil de 2018 para 2019, com o fortalecimento
da marca Intelbras e o aumento da presença da Companhia nos principais canais de
comercialização; (ii) do início das operações da unidade de negócio de energia solar em janeiro de
2019, o que aumentou a receita operacional líquida em R$49.914 mil no período; e (iii) da
consolidação do resultado das sociedades Seventh e Metalúrgica que foram adquiridas pela
Companhia em julho e agosto de 2019, respectivamente, e contribuíram para aumentar a receita
operacional líquida consolidada da Companhia em R$10.812 mil em 2019.
A receita operacional líquida da Companhia, por segmento operacional, estão demonstradas na
tabela abaixo:
Receita operacional líquida
por segmento
Segurança
Comunicação
Energia
Total - Receita operacional líquida

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
2018
(em R$ milhares)
AV
(em R$ milhares)
AV
1.006.562
59,3%
823.255
57,2%
576.025
33,9%
576.595
40,0%
115.369
6,8%
40.342
2,8%
1.697.956
100,0%
1.440.192
100,0%

2019x2018
AH
22,3%
(0,1)%
186,0%
17,9%

A receita operacional líquida do segmento de Segurança totalizou R$1.006.562 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$183.307 mil ou
22,3%, quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando
totalizou R$823.255 mil. Esse aumento decorreu principalmente de crescimento orgânico aliado a
aquisição da empresa Seventh em 2019.
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A receita operacional líquida do segmento de Comunicação totalizou R$576.025 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma diminuição de R$571 mil ou 0,1%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou
R$576.595 mil. Essa diminuição decorreu do encerramento das vendas de conversores digitais para
a Entidade Administradora da Digitalização (EAD) em dezembro de 2018.
A receita operacional líquida do segmento de Energia totalizou R$115.369 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$75.027 mil ou 186,0%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou
R$40.342 mil. Esse aumento decorreu principalmente do início das operações de vendas de
geradores de Energia Solar, contribuindo em R$49.913 mil em 2019.
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Os custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados da Companhia totalizaram R$1.104.810
mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de
R$191.019 mil ou 20,9%, quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, quando totalizaram R$913.791 mil. Esse aumento decorreu, principalmente: (i) do aumento do
volume de produtos comercializados, em linha com o aumento da nossa receita operacional líquida;
(ii) da leve alta nos custos de matérias primas em razão da variação cambial (dólar) no segundo
semestre de 2019, que não foi repassada aos nossos clientes; e (iii) do início das operações da
unidade de negócio de energia solar em janeiro de 2019 que acresceram em R$36.030 mil os custos
dos produtos vendidos e dos serviços no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
O fato de a receita operacional líquida ter aumentado 17,9% do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e os
custos dos produtos vendidos e dos serviços terem aumentado 20,9% decorre, principalmente, da
nossa estratégia de manutenção dos preços dos produtos comercializados visando um aumento de
volume de vendas em detrimento da margem.
Lucro bruto
O lucro bruto da Companhia totalizou R$593.146 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, representando um aumento de R$66.745 mil ou 12,7%, quando comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$526.401 mil. Esse
aumento decorreu, principalmente, dos efeitos mencionados acima.
O lucro bruto da Companhia, por segmento operacional, está demonstrado na tabela abaixo:
Lucro bruto por segmento
Segurança
Comunicação
Energia
Total – Lucro bruto

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2019
2018
(em R$ milhares)
AV1
(em R$ milhares)
AV1
377.643
63,7%
327.255
62,2%
183.549
30,9%
187.064
35,5%
31.954
5,4%
12.082
2,3%
593.146
100,0%
526.401
100,0%

2019x2018
AH
15,4%
(1,9)%
164,5%
12,7%

¹Em relação ao lucro bruto do período.

O lucro bruto do segmento de Segurança totalizou R$377.643 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$50.388 mil ou 15,4%, quando comparado
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$327.255 mil. Esse
aumento decorreu principalmente do aumento da receita operacional líquida, cujas variações foram
explicadas acima.
O lucro bruto do segmento do segmento de Comunicação totalizou R$183.549 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma redução de R$3.515 mil ou 1,9%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou
R$187.064 mil. Essa redução decorreu da redução da receita operacional líquida do segmento,
principalmente em razão do encerramento das vendas para a EAD.
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O lucro bruto do segmento de Energia totalizou R$31.954 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, representando um aumento de R$19.872 mil ou 164,5%, quando comparado
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$12.082 mil. Esse
aumento decorreu do aumento da receita operacional líquida, principalmente pelo início das
operações de vendas de geradores para Energia Solar.
Despesas com vendas
As despesas com vendas totalizaram R$236.439 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, representando um aumento de R$28.832 mil ou 13,9%, quando comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R$207.607 mil. Esse
aumento decorreu, principalmente: (i) da implementação da estrutura comercial e despesas com
vendas da nova unidade de energia solar no valor de R$11.575 mil; (ii) de despesas com vendas
realizadas pelas sociedades Seventh e Metalúrgica Décio cujos resultados passaram a ser
consolidados aos resultados da Companhia em 2019; e (iii) dos aumentos orgânicos na estrutura
comercial e de marketing, em linha com o crescimento da receita operacional líquida.
Despesas administrativas e gerais
As despesas administrativas e gerais da Companhia totalizaram R$107.778 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$32.679 mil ou 43,5%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram
R$75.099 mil. A variação positiva decorreu, principalmente, dos seguintes fatores: (i) crescimento
das despesas em razão do crescimento orgânico da Companhia no período; (ii) despesas
administrativas e gerais das sociedades Seventh e Metalúrgica Décio que foram adquiridas pela
Companhia em julho e agosto de 2019, respectivamente, e passaram a ser consolidadas no
resultado da Companhia em 2019 no valor de R$9.829; e (iii) aumento da participação dos
empregados em R$8.908 mil.
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
As outras despesas operacionais líquidas da Companhia totalizaram R$65.000 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$9.306 mil ou 16,7%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram
R$55.694 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento nos gastos com pesquisa e
desenvolvimento, totalizando uma variação de R$8.493 mil.
Lucro operacional antes do resultado financeiro
O lucro operacional antes do resultado financeiro da Companhia totalizou R$183.929 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma redução de R$4.072 mil ou 2,2%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou
R$188.001 mil. Essa redução decorreu, principalmente, pelos motivos explicados acima.
Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia totalizou R$21.239 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$16.456 mil ou 344,1%, quando
comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou receita
financeira líquida de R$4.783 mil. O principal aspecto de variação entre estes dois anos deve-se à
decisão da Companhia em reduzir a antecipação de contas a receber sem direito de regresso, que
trouxe uma redução de despesas financeiras de R$8.605 mil. Em adição, o custo de endividamento
(em média 4,7% a.a) é inferior ao de aplicação financeira (em média 6,0% a.a.) e no comparativo a
2018 o custo de captação era de 5,3% a.a. com o nível de caixa abaixo de 2019.
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Variação cambial líquida
A variação cambial da Companhia totalizou R$14.700 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, representando uma redução de R$20.156 mil ou 57,8%, quando comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R$34.856 mil. Essa
redução decorreu, principalmente, da variação cambial, que está atrelado à exposição cambial, e à
variação diária da cotação do dólar. O dólar PTAX em 31 de dezembro de 2018 foi de $3,8742 e em
31 de dezembro de 2019 foi de $4,0301, um aumento de 4,0% no período.
Resultado antes dos impostos
O resultado antes dos impostos da Companhia totalizou R$190.468 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$32.540 mil ou 20,6%, quando comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R$157.928 mil. Esse
aumento decorreu, principalmente, da melhora decorrente dos efeitos citados anteriormente.
Imposto de renda e contribuição social
O despesa de imposto de renda e contribuição social da Companhia totalizou R$1.075 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma redução de R$5.643 mil
ou 123,5%, quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando
totalizou crédito de R$4.568 mil. Essa redução decorreu, principalmente do: (i) aumento do lucro
tributável do período e (ii) das aquisições das sociedades Seventh e Metalúrgica Décio, tributadas
pelo regime de lucro presumido.
Lucro líquido do exercício
O resultado líquido do exercício da Companhia totalizou R$189.393 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$26.897 mil ou 16,6%, quando
comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram
R$162.496 mil. Esse aumento decorreu, principalmente devido aos efeitos citados anteriormente.
DISCUSSÃO DAS PRINCIPAIS VARIAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA
OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos e dos
serviços prestados
Lucro Bruto
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais
líquidas
Lucro operacional antes do resultado
financeiro
Resultado financeiro
Variação cambial líquida
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018
2017
(em R$
(em R$
AV
AV
milhares)
milhares)
1.440.192
100,0%
1.498.236
100,0%

2018x2017
AH
(3,9)%

(913.791)

(63,4)%

(973.366)

(65,0)%

(6,1)%

526.401

36,6%

524.870

35,0%

0,3%

(207.607)
(75.099)

(14,4)%
(5,2)%

(203.527)
(85.450)

(13,6)%
(5,7)%

2,0%
(12,1)%

(55.694)

(3,9)%

(53.870)

(3,6)%

3,4%

188.001

13,1%

182.023

12,1%

3,3%

4.783
(34.856)

0,3%
(2,4)%

22.544
(7.108)

1,5%
-0,5%

(78,8)%
390,4%

157.928

11,0%

197.459

13,2%

(20,0)%

4.568

0,3%

(13.667)

(0,9)%

(133,4)%

162.496

11,3%

183.792

12,3%

(11,6)%
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Receita operacional líquida
A receita operacional líquida da Companhia totalizou R$1.440.192 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de R$58.044 mil ou 3,9%, quando
comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou
R$1.498.236 mil. Essa redução decorreu, principalmente, do encerramento das operações de venda
de conversores digitais para a Entidade Administradora da Digitalização (EAD) em dezembro de
2018, representando uma redução de R$173.222 mil, compensada, parcialmente, pelo crescimento
da receita operacional líquida das demais unidades de negócios.
A receita operacional líquida da Companhia, por segmento operacional, está demonstrada na tabela
abaixo:
Receita operacional líquida por segmento
Segurança
Comunicação
Energia
Total - Receita operacional líquida

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018
2017
(em R$milhares)
AV
(em R$milhares)
AV
823.255
57,2%
856.434
57,2%
576.595
40,0%
599.834
40,0%
40.342
2,8%
41.968
2,8%
1.440.192
100,0%
1.498.236
100,0%

2018x2017
AH
(3,9)%
(3,9)%
(3,9)%
(3,9)%

A receita operacional líquida do segmento de Segurança totalizou R$823.255 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de R$33.179 mil ou 3,9%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou
R$856.434 mil. Essa redução decorreu, principalmente, do encerramento das operações de venda
de conversores digitais para a Entidade Administradora da Digitalização (EAD) em dezembro de
2018 no valor de R$99.019 mil, compensado pelo aumento na venda dos demais produtos do
segmento no valor de R$65.840 mil.
A receita operacional líquida do segmento de Comunicação totalizou R$576.595 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de R$23.239 mil ou
3,9%, quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando
totalizou R$599.834 mil. Essa redução decorreu, principalmente, do encerramento das operações de
venda de conversores digitais para a Entidade Administradora da Digitalização (EAD) em dezembro
de 2018 no valor de R$69.351 mil, compensado pelo aumento nas vendas dos demais produtos do
segmento no valor de R$46.112 mil.
A receita operacional líquida do segmento de Energia totalizou R$40.342 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de R$1.626 mil ou 3,9%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou
R$41.968 mil. Essa redução decorreu, principalmente, do encerramento das operações de venda de
conversores digitais para a Entidade Administradora da Digitalização (EAD) em dezembro de 2018
no valor de R$4.852 mil, compensado pelo aumento nas vendas dos demais produtos do segmento
no valor de R$3.226 mil.
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Os custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados da Companhia totalizaram R$913.791 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de R$59.575
mil ou 6,1%, quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando
totalizaram R$973.366 mil. Essa redução decorreu, principalmente, da redução das vendas de
conversores digitais para a EAD, representando uma redução de R$140.033 mil, parcialmente
compensada pelo crescimento do custo de produtos vendidos e dos serviços prestados nas demais
unidades de negócios (em linha com o crescimento da receita operacional líquida das demais
unidades de negócios no período).
Lucro bruto
O lucro bruto da Companhia totalizou R$526.401 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, representando um aumento de R$1.531 mil ou 0,3%, quando comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram R$524.870 mil. Não
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houve variação significativa entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e
2017.
O lucro bruto da Companhia, por segmento operacional, está demonstrado na tabela abaixo:
Lucro bruto por segmento
Segurança
Comunicação
Energia
Total – Lucro Bruto

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018
2017
(em R$ milhares)
AV 1
(em R$ milhares)
AV1
327.255
62,2%
326.303
62,2%
187.064
35,5%
186.520
35,5%
12.082
2,3%
12.047
2,3%
526.401
100,0%
524.870
100,0%

2018x2017
AH
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%

¹Em relação ao lucro bruto do exercício.

O lucro bruto do segmento de Segurança totalizou R$327.255 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R$952 mil ou 0,3%, quando comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou R$326.303 mil. Esse
aumento decorreu de estratégia da Companhia na redução dos custos dos produtos vendidos,
redução de preço e aumento no volume de vendas.
O lucro bruto do segmento de Comunicação totalizou R$187.064 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R$544 mil ou 0,3%, quando comparado
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou R$186.520 mil. Não
houve variação significativa entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e
2017.
O lucro bruto do segmento de Energia totalizou R$12.082 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, representando um aumento de R$35 mil ou 0,3%, quando comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou R$12.047 mil. Esse
aumento decorreu de redução no custo dos produtos vendidos.
Despesas com vendas
As despesas com vendas da Companhia totalizaram R$207.607 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R$4.080 mil ou 2,0%, quando
comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram
R$203.527 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento no quadro de colaboradores da
área comercial, totalizando 27 pessoas a mais ao final de 2018, que impactou diretamente nas (i)
despesas de folha de pagamento com aumento de R$2.232 mil no exercício de 2018, quando
comparado ao exercício anterior; e (ii) despesas de viagens com aumento de R$1.606 mil no
exercício de 2018, quando comparado ao exercício anterior.
Despesas administrativas e gerais
As despesas administrativas e gerais totalizaram R$75.099 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, representando uma redução de R$10.351 mil ou 12,1%, quando comparado
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram R$85.450 mil. Essa
redução decorreu principalmente (i) da redução do valor pago referente a participação dos
empregados sobre o resultado da Companhia em R$9.136 mil; (ii) da redução dos gastos com o
escritório localizado na China, onde é a sede da nossa controlada, Ascent; (iii) da redução dos gastos
com o encerramento da operação no México; e (iv) da manutenção das despesas, ou seja, mantendo
os mesmos patamares de gastos, assegurando um crescimento orgânico da estrutura, contudo
reajustando os salários das equipes com base na inflação do período.
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
As outras despesas operacionais, líquidas da Companhia totalizaram R$55.694 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R$1.824 mil ou 3,4%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram
R$53.870 mil. Não houve variação significativa entre os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2018 e 2017.
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Lucro operacional antes do resultado financeiro
O lucro operacional antes do resultado financeiro da Companhia totalizou R$188.001 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R$5.978 mil ou 3,3%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram
R$182.023 mil. Esse aumento decorreu, principalmente das informações já citados anteriormente.
Resultado financeiro
O resultado financeiro da Companhia totalizou uma receita financeira líquida de R$4.783 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de R$17.761
mil ou 78,8%, quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando
totalizaram uma receita financeira líquida de R$22.544 mil. Essa redução decorreu, principalmente
de ajuste a valor presente na composição das receitas financeiras.
Variação cambial líquida
A variação cambial totalizou despesa de R$34.856 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, representando um aumento de R$27.748 mil ou 390,4%, quando comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram despesa de R$7.108
mil. Esse aumento decorreu, principalmente da exposição cambial da Companhia devido às compras
serem em sua grande maioria em dólar, o qual valorizou frente ao real durante o prazo médio de
pagamento a fornecedores que se aproxima dos 180 dias. O dólar PTAX em 31 de dezembro de
2017 foi de R$3,3074 e em 31 de dezembro de 2018 foi de R$3,8742, um aumento de 17,1% no
período.
Resultado antes dos impostos
O resultado antes dos impostos totalizou R$157.928 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, representando uma redução de R$39.531 mil ou 20,0%, quando comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram R$197.459 mil. Essa
redução decorreu, principalmente devido aos efeitos citados anteriormente.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social da Companhia totalizou um crédito de R$4.568 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando uma variação de R$18.235
mil ou 133,4%, quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017,
quando totalizou uma despesa de R$13.667 mil. Essa variação decorreu, principalmente, do fato de
a base do lucro tributável referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 ter
sido superior à base referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
principalmente, em decorrência dos impactos nas operações da Companhia discutidos
anteriormente.
Lucro líquido do exercício
O lucro líquido do exercício da Companhia totalizou R$162.496 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018, representando uma redução de R$21.296 mil ou 11,6%, quando
comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram
R$183.792 mil. Essa redução decorreu, principalmente devido aos pontos já mencionados
anteriormente.
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Balanços patrimoniais
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 30 de setembro de 2020 e 31 de
dezembro de 2019

Em 30 de setembro de 2020
(em R$
milhares)
619.002
1.160
458.286
496.774
39.232

30,1%
0,1%
22,3%
24,2%
1,9%

18.231

0,9%

7.521
1.640.206

0,4%
79,8%

Títulos e Valores Mobiliários
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativo não circulante Total

3.480
3.391
11.750
30.494
27.531
3.556
2.269
246.712
85.957
415.140

0,2%
0,2%
0,6%
1,5%
1,4%
0,2%
0,1%
12,0%
4,2%
20,2%

Ativo Total

2.055.346

100,0%

Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e Valores Mobiliários
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Instrumentos
financeiros
derivativos
Outros créditos
Ativo circulante Total

AV

Em 30 de setembro de 2020

Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários,
encargos
e
participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para garantias
Provisão para riscos tributários,
trabalhistas e cíveis
Juros
sobre
capital
próprio/dividendos
Outras contas a pagar
Passivo circulante Total

(em R$
milhares)
561.243
162.099

Em 31 de dezembro de 2019
(em R$
milhares)
401.628
1.141
363.630
434.776
16.610

30 de setembro
de 2020 x 31 de
dezembro de
2019

AV

AH

25,1%
0,1%
22,7%
27,1%
1,0%

54,1%
1,7%
26,0%
14,3%
136,2%

-

-

100%

6.909
1.224.694

0,4%
76,5%

8,9%
33,9%

4.563
2.325
11.509
7.085
27.228
4.239
1.819
230.088
87.975
376.831

0,3%
0,1%
0,7%
0,4%
1,7%
0,3%
0,1%
14,4%
5,5%
23,5%

(23,7)%
45,9%
2,1%
330,4%
1,1%
(16,1)%
24,7%
7,2%
(2,3)%
10,2%

1.601.525

100,0%

28,3%

Em 31 de dezembro de 2019

30 de setembro
de 2020 x 31 de
dezembro de
2019

AV

AH

27,3%
7,9%

(em R$
milhares)
466.359
41.293

29,1%
2,6%

20,3%
292,6%

70.514

3,4%

54.079

3,4%

30,4%

24.851
13.623

1,2%
0,7%

8.311
12.719

0,5%
0,8%

199,0%
7,1%

401

0,0%

426

0,1%

(5,9)%

AV

2.168

0,1%

0

0,0%

100%

45.003
879.902

2,2%
42,9%

40.373
623.560

2,5%
38,9%

11,5%
41,1%

Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários,
trabalhistas e cíveis
Outras contas a pagar
Passivo não circulante Total

315.942
11.205

15,5%
0,5%

225.416
11.197

14,1%
0,7%

40,2%
0,1%

9.441

0,5%

6.551

0,4%

44,1%

9.621
346.209

0,5%
16,8%

9.942
253.106

0,6%
15,8%

(3,2)%
36,8%

Patrimônio líquido Total

829.235

40,3%

724.859

45,3%

14,4%

2.055.346

100,0%

1.601.525

100,0%

28,3%

Passivo Total
¹Em relação ao passivo total
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Os ativos e passivos da Companhia, por segmento operacional, estão demonstrados na tabela
abaixo:
R$ mil

2020

2019
Ativos

Comunicação
Segurança
Energia
Outros Segmentos
Eliminações
Total

319.438
348.144
43.737
249.886
(166.858)
794.347

235.934
316.957
32.152
197.238
(98.262)
684.019

AH
35,4%
9,8%
36,0%
26,7%
69,8%
16,1%

2020

2019
Passivos
238.329
141.602
276.342
285.644
41.028
32.717
10.504
20.329
(4.960)
(13.933)
561.243
466.359

AH
68,3%
(3,3)%
25,4%
(48,3)%
(64,4)%
20,4%

Ativos - Por segmento
O saldo dos Ativos do segmento de Comunicação totalizou R$319.438 mil em 30 de setembro de
2020, representando um aumento de R$83.504 mil ou 35,4%, quando comparado ao mesmo saldo
verificado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$235.934 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente, do aumento no saldo de contas a receber referente ao segmento no período,
impulsionado pelo faturamento no terceiro trimestre 62% maior do que a média do faturamento
trimestral em 2019.
O saldo dos Ativos do segmento de Segurança totalizou R$348.144 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$31.187 mil ou 9,8%, quando comparado ao mesmo saldo verificado
em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$316.957 mil. Esse aumento decorreu, principalmente,
do aumento no saldo de contas a receber referente ao segmento no período, impulsionado pelo
faturamento no terceiro trimestre, 36% maior do que a média do faturamento trimestral em 2019.
O saldo dos Ativos do segmento de Energia totalizou R$43.737 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$11.585 mil ou 36,0%, quando comparado ao mesmo saldo verificado
em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$32.152 mil. Esse aumento decorreu, principalmente,
do aumento no saldo de contas a receber referente ao segmento no período, impulsionado pelo
faturamento no 3º trimestre 118% maior do que a média do faturamento trimestral em 2019.
O total dos Ativos de Outros Segmentos totalizou R$249.886 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$52.648 mil ou 26,7%, quando comparado ao mesmo saldo
verificado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$197.238 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente, do aumento no saldo de contas a receber no período, impulsionado pelo faturamento
geral no terceiro trimestre 50% maior do que a média do faturamento trimestral em 2019.
O total de Eliminações nos ativos totalizou R$166.858 mil em 30 de setembro de 2020, representando
um aumento de R$68.596 mil ou 69,8%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de
dezembro de 2019, quando totalizou R$98.262 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, de
adequações à contabilização referente às normas contábeis relacionadas ao CPC 47 (IFRS 15) –
Receita de contrato com cliente e CPC 12 – Ajuste a valor presente.
Passivos - Por segmento
O saldo dos Passivos do segmento de Comunicação totalizou R$238.329 mil em 30 de setembro de
2020, representando um aumento de R$96.727 mil ou 68,3%, quando comparado ao mesmo saldo
verificado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$141.602 mil. Esse aumento decorreu do
aumento nos saldos de fornecedores, impulsionado principalmente pela elevação na taxa de cambio
do dólar, com aumento de 40% no período, adicionalmente, o crescimento do negócio demandou
maior volume de compras e, consequentemente, fornecedores a pagar.
O saldo dos Passivos do segmento de Segurança totalizou R$276.342 mil em 30 de setembro de
2020, representando uma redução de R$9.302 mil ou 3,3%, quando comparado ao mesmo saldo
verificado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$285.644 mil.
O saldo dos Passivos do segmento de Energia totalizaram R$41.028 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$8.311 ou 25,4%, quando comparado ao mesmo saldo verificado
em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$32.717 mil. Esse aumento decorreu do aumento
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nos saldos de fornecedores, impulsionado principalmente pela elevação na taxa de cambio do dólar,
com aumento de 40% no período, adicionalmente, o crescimento do negócio demandou maior
volume de compras e, consequentemente, fornecedores a pagar.
O saldo dos Passivos de Outros Segmentos totalizou R$10.504 mil em 30 de setembro de 2020,
representando uma redução de R$9.825 mil ou 48,3%, quando comparado ao período de 31 de
dezembro de 2019, quando totalizou R$20.329 mil. Essa redução decorreu, principalmente, do maior
volume de compras no final do ano, medida para evitar desabastecimento devido ao feriado do ano
novo chinês que anualmente impacta o abastecimento globalmente.
O saldo das Eliminações dos Passivos totalizou R$4.960 mil em 30 de setembro de 2020,
representando uma redução de R$8.973 mil ou 64,4%, quando comparado ao mesmo saldo
verificado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$13.933 mil. Essa redução decorreu,
principalmente, de adequações à contabilização referente às normas contábeis relacionadas ao CPC
47 (IFRS 15) – Receita de contrato com cliente e CPC 12 – Ajuste a valor presente.
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de Caixa e equivalentes de caixa da Companhia totalizou R$619.002 mil em 30 de setembro
de 2020, representando um aumento de R$217.374 mil ou 54,1%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2019, quando correspondia a R$401.628 mil. Esse aumento decorreu, principalmente,
pela geração de caixa operacional da Companhia, decorrente da sua eficiência econômica e
financeira, principalmente impulsionados pelos baixos índices de inadimplência e prazo direto de
pagamento a fornecedores externos ou seja, sem intermédio de banco, quando o fornecedor
consegue um limite de crédito para compras a prazo e por captações realizadas durante a pandemia,
na ordem de R$200.100 mil.
Títulos e Valores mobiliários
O saldo de Títulos e Valores mobiliários da Companhia totalizou R$1.160 mil em 30 de setembro de
2020, representando um aumento de R$19 mil ou 1,7%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$1.141 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, da
reclassificação de longo para curto prazo na ordem de R$1.063 mil e rendimento da aplicação
financeira do recurso da conta compartilhada (escrow account) com a Seventh. O aumento foi
parcialmente compensado pelo pagamento de parcela anual, realizado pela aquisição da Seventh,
na ordem de R$1.000 mil em julho de 2020.
Contas a receber de clientes
O saldo de Contas a receber de clientes da Companhia totalizou R$458.286 mil em 30 de setembro
de 2020, representando um aumento de R$94.656 mil ou 26,0%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2019, quando correspondia a R$363.630 mil. Esse aumento decorreu, principalmente,
do crescimento da Companhia, refletindo a evolução do faturamento.
Estoques
O saldo de Estoques da Companhia totalizou R$496.774 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$61.998 mil ou 14,3%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$434.776 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do
aumento do dólar médio dos estoques em 29% e aumento do saldo de estoques em trânsito em
78%. O aumento foi parcialmente compensado pelos baixos níveis de estoques internado que
apresentaram uma queda de 22%.
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Tributos a recuperar
O saldo de Tributos a recuperar da Companhia totalizou R$39.232 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$22.622 ou 136,2%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2019, quando correspondia a R$16.610 mil. Esse aumento foi representado pela contabilização do
crédito financeiro da Lei de Informática (Lei n° 13.969, de 26 de dezembro de 2019).
Instrumentos financeiros derivativos
O saldo de Instrumentos financeiros derivativos da Companhia totalizou R$18.231 mil em 30 de
setembro de 2020, representando um aumento de R$18.231 ou 100,0%, se comparado ao total em
31 de dezembro de 2019, quando correspondia a R$0 mil. Esse aumento foi representado pela
aquisição de um Swap (acordo para duas partes trocarem o risco de uma posição ativa – credora –,
ou passiva – devedora –, em data futura, conforme critérios preestabelecidos) e NDF (contrato a
termo de moedas, negociado em mercado de balcão, cujo objetivo é fixar, antecipadamente, uma
taxa de câmbio em uma data futura).
Ativo não circulante
Títulos e valores mobiliários
O saldo de Títulos e Valores mobiliários da Companhia totalizou R$3.480 mil em 30 de setembro de
2020, representando uma redução de R$1.082 mil ou -23,7%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2019, quando correspondia a R$4.563 mil. Essa redução decorreu, principalmente, da
reclassificação de longo para curto prazo na ordem de R$1.063 mil e rendimento da aplicação
financeira do recurso da conta compartilhada (escrow account) com a Seventh. O aumento foi
parcialmente compensado pelo pagamento de parcela anual, realizado pela aquisição da Seventh,
na ordem de R$1.000,0 mil em julho de 2020.
Contas a receber de clientes
O saldo de Contas a receber da Companhia totalizou R$3.391 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$1.066 mil ou 45,9%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$2.325 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, aos
financiamentos de longo prazo na unidade de energia solar.
Depósitos judiciais
O saldo de Depósitos judiciais da Companhia totalizou R$11.750 mil em 30 de setembro de 2020,
representando uma redução de R$241 mil ou 2,1%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2019, quando correspondia a R$11.509 mil. Essa redução decorreu, principalmente, da realização
de novos depósitos.
Tributos diferidos
O saldo de Tributos a recuperar da Companhia totalizou R$30.494 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$23.409 mil ou 330,4%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$7.085 mil. Esse aumento teve como origem a geração de prejuízo
fiscal no trimestre, gerando IRPJ/CLLS diferidos nas apurações destes tributos.
Tributos a recuperar
O saldo de Tributos a recuperar da Companhia totalizou R$27.531 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$303 mil ou 1,1%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2019, quando correspondia a R$27.228 mil. Esse aumento refere-se a crédito de ICMS nas
aquisições de ativos imobilizados.
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Investimentos
O saldo de Investimentos da Companhia totalizou R$2.269 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$450 ou 24,7%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2019,
quando correspondia a R$1.819 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, de aumento nos saldos
aplicados em fundos de investimentos.
Imobilizado
O saldo de Imobilizado da Companhia totalizou R$246.712 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$16.624 mil ou 7,2%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$230.088 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, da
construção de nova edificação industrial (Filial SC), aquisição de maquinários para área produtiva e
equipamentos para área de informática. A depreciação no período totalizou R$12.644 mil.
Intangível
O saldo de Intangível da Companhia totalizou R$85.957 mil em 30 de setembro de 2020,
representando uma redução de R$2.018 mil ou 2,3%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2019, quando correspondia a R$87.975 mil. Essa redução decorreu, principalmente, do
desenvolvimento de softwares para gestão de processos diversos da Companhia de R$2.002 mil.
Foi compensado pela amortização no período totalizou R$3.825 mil.
Passivo circulante
Fornecedores
O saldo de Fornecedores da Companhia totalizou R$561.243 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$94.884 mil ou 20,3%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$466.359 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, aumento
no volume de compras, visando atender ao aumento do faturamento.
Financiamentos e empréstimos
O saldo de Financiamentos e empréstimos da Companhia totalizou R$162.099 mil em 30 de
setembro de 2020, representando um aumento de R$120.807 mil ou 292,6%, se comparado ao total
em 31 de dezembro de 2019, quando correspondia a R$41.293 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente, reclassificação de longo para curto prazo e captação de recursos, empréstimo de
capital de giro, durante a pandemia, na ordem de R$200.100 mil, parte deste alocado no curto prazo.
O aumento foi parcialmente compensado pela liquidação de parcelas.
Salários, encargos e participações a pagar
O saldo de Salários, encargos e participações a pagar da Companhia totalizou R$70.514 mil em 30
de setembro de 2020, representando um aumento de R$16.435 mil ou 30,4%, se comparado ao total
em 31 de dezembro de 2019, quando correspondia a R$54.079 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente, do aumento no quadro de funcionários.
Tributos a recolher
O saldo de Tributos a recolher da Companhia totalizou R$24.851 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$16.540 mil ou 199,0%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$8.311 mil. Esse aumento se deve parte pela obtenção do regime
especial em SP, onde foi atribuída a responsabilidade pelo recolhimento da substituição tributária e
os demais pela prorrogação de tributos federais.
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Provisão para garantias
O saldo de Provisão para garantias da Companhia totalizou R$13.623 mil em 30 de setembro de
2020, representando um aumento de R$904 mil ou 7,1%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$12.719 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, pelo
aumento nas receitas, visto que são base para cálculo da provisão para garantias.
Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
O saldo de Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis da Companhia totalizou R$401 mil
em 30 de setembro de 2020, representando uma redução de R$25 mil ou 5,9%, se comparado ao
total em 31 de dezembro de 2019, quando correspondia a R$426 mil. Essa redução decorreu,
principalmente da redução na quantidade de processos da Companhia no período.
Passivo não circulante
Financiamentos e empréstimos
O saldo de Financiamentos e empréstimos a pagar da Companhia totalizou R$315.942 mil em 30 de
setembro de 2020, representando um aumento de R$90.526 ou 40,2%, se comparado ao total em
31 de dezembro de 2019, quando correspondia a R$225.416 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente, da contratação de capital de giro na ordem de R$200.100 mil, parte deste alocado
no curto prazo.
Tributos a recolher
O saldo de Tributos a recolher da Companhia totalizou R$11.205 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$8 mil ou 0,1%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2019,
quando correspondia a R$11.197 mil, se mantendo praticamente em linha entre as datas-base
comparadas.
Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
O saldo de Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis da Companhia totalizou R$9.441 mil
em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de R$2.890 mil ou 44,1%, se comparado
ao total em 31 de dezembro de 2019, quando correspondia a R$6.551 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente da reavaliação do prognóstico de perda em relação a alguns processos judiciais que
antes eram classificados com probabilidade de perda possível e, conforme discussões havidas entre
a Companhia e seus assessores legais, foram reclassificadas como perda provável.
Patrimônio líquido
O saldo do Patrimônio líquido da Companhia totalizou R$829.235 mil em 30 de setembro de 2020,
representando um aumento de R$104.376 mil ou 14,4%, se comparado ao total de 31 de dezembro
de 2019, quando correspondia a R$724.859 mil. Esse aumento decorreu principalmente dos ajustes
contábeis para reapresentação das demonstrações financeiras, parcialmente compensado pela
contabilização do benefício fiscal de redução do IRPJ da Filial Manaus, referente aos anos de 2017
e 2018, em razão do despacho decisório da Receita Federal ter ocorrido em 2020.
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Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de
dezembro de 2018

Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e Valores Mobiliários
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante

Em 31 de dezembro de
2018
AV
(em R$ milhares)
25,1%
385.802
0,1%
22,7%
268.473
27,1%
344.021
1,0%
10.795
0,4%
4.710
76,5%
1.013.801

AV
29,9%
20,8%
26,7%
0,8%
0,4%
78,6%

2019 x 2018
AH
4,1%
100%
35,4%
26,4%
53,9%
46,7%
20,8%

4.563
2.325
11.509
7.085
27.228
4.239
1.819
230.088
87.975
376.831

0,3%
0,1%
0,7%
0,4%
1,7%
0,3%
0,1%
14,4%
5,5%
23,5%

4.937
13.761
13.137
27.267
1.220
2.316
163.288
50.483
276.409

0,4%
1,1%
1,0%
2,1%
0,1%
0,2%
12,7%
3,9%
21,4%

100%
(52,9)%
(16,4)%
(46,1)%
(0,1)%
247,5%
(21,4)%
40,9%
74,3%
36,3%

1.601.525

100,0%

1.290.210

100,0%

24,1%

2019
(em R$ milhares)
401.628
1.141
363.630
434.776
16.610
6.909
1.224.694

Títulos e Valores Mobiliários
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Em 31 de dezembro de

Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
Provisão para garantias
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

(em R$ milhares)
466.359
41.293
54.079
8.311
426
12.719
40.373
623.560

AV
29,1%
2,6%
3,4%
0,5%
0,0%
0,8%
2,5%
38,9%

(em R$ milhares)
356.597
55.102
47.670
6.757
445
10.409
23.592
500.572

AV
27,6%
4,3%
3,7%
0,5%
0,0%
0,8%
1,8%
38,8%

2019 x
2018
AH
30,8%
(25,1)%
13,4%
23,0%
(4,3)%
22,2%
71,1%
24,6%

Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante

225.416
11.197
6.551
9.942
253.106

14,1%
0,7%
0,4%
0,6%
15,8%

146.027
11.592
4.007
2.404
164.030

11,3%
0,9%
0,3%
0,2%
12,7%

54,4%
(3,4)%
63,5%
313,6%
54,3%

Total do patrimônio líquido

724.859

45,3%

625.608

48,5%

15,9%

1.601.525

100,0%

1.290.210

100,0%

24,1%

2019

Total do passivo e do patrimônio líquido

2018

Os ativos e passivos da Companhia, por segmento operacional, está demonstrados na tabela abaixo:
R$ mil
Comunicação
Segurança
Energia
Outros Segmentos
Eliminações
Total

2019
Ativos
235.934
316.957
32.152
197.238
(98.262)
684.019

2018

AH

224.656
249.205
12.552
88.788
(88.020)
487.181

5,0%
27,2%
156,2%
122,1%
11,6%
40,4%
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2019
Passivos
141.602
285.644
32.717
20.329
(13.933)
466.359

2018
139.271
197.508
13.846
17.525
(11.554)
356.597

AH
1, 7%
44,6%
136,3%
16,0%
20,6%
30,8%
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Ativos - Por segmento
O saldo dos Ativos do segmento de Comunicação totalizou R$235.934 mil em 31 de dezembro de
2019, representando um aumento de R$11.278 mil ou 5,0%, quando comparado a 31 de dezembro
de 2018, quando totalizou R$224.656 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento no
saldo de contas a receber referente ao segmento no período, impulsionado pelo faturamento no
quarto trimestre de 2019, 8% maior do que a média do faturamento em 2018.
O saldo dos Ativos do segmento de Segurança totalizou R$316.957 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$67.752 mil ou 27,2%, quando comparado a 31 de dezembro de
2018, quando totalizou R$249.205 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento no saldo
de contas a receber referente ao segmento no período, impulsionado pelo faturamento no quarto
trimestre de 2019, 37% maior do que a média do faturamento em 2018.
O saldo dos Ativos do segmento de Energia totalizou R$32.152 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$19.600 mil ou 156,2%, quando comparado a 31 de dezembro de
2018, quando totalizou R$12.552 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento no saldo
de contas a receber referente ao segmento no período, impulsionado pelo faturamento no quarto
trimestre, 337% maior do que a média do faturamento em 2018.
O saldo dos Ativos de Outros Segmentos totalizaram R$197.238 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$108.450 ou 122,1%, quando comparado a 31 de dezembro de
2018, quando totalizou R$88.788 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento no saldo
de contas a receber no período, impulsionado pelo faturamento geral no quarto trimestre, 33% maior
do que a média do faturamento em 2018.
O saldo das Eliminações dos Ativos totalizou R$98.262 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$10.242 mil ou 11,6%, quando comparado a 31 de dezembro de
2018, quando totalizou R$88.020 mil. Esse aumento decorreu principalmente, de adequações à
contabilização referente às normas contábeis relacionadas ao CPC 47 (IFRS 15) – Receita de
contrato com cliente e CPC 12 – Ajuste a valor presente.
Passivos - Por segmento
O saldo dos Passivos do segmento de Comunicação totalizou R$141.602 mil em 31 de dezembro de
2019, representando um aumento de R$2.331 ou 1, 7%, quando comparado a 31 de dezembro de
2018, quando totalizou R$139.271 mil. Não houve variação significativa entre os valores de 31 de
dezembro de 2019 e 2018.
O saldo dos Passivos do segmento de Segurança totalizou R$285.644 mil em 31 de dezembro de
2019, representando um aumento de R$88.136 ou 44,6%, quando comparado a 31 de dezembro de
2018, quando totalizou R$197.508 mil. Esse aumento decorreu do aumento nos saldos de
fornecedores, impulsionado principalmente pela elevação na taxa de cambio do dólar, com aumento
de 4% no período, adicionalmente, o crescimento do negócio demandou maior volume de compras
e, consequentemente, fornecedores a pagar.
O saldo dos Passivos do segmento de Energia totalizou R$32.717 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$18.871 ou 136,3%, quando comparado a 31 de dezembro de 2018,
quando totalizou R$13.846 mil. Esse aumento decorreu do aumento nos saldos de fornecedores,
impulsionado principalmente pela elevação na taxa de cambio do dólar, com aumento de 4% no
período, adicionalmente, o crescimento do negócio demandou maior volume de compras e,
consequentemente, fornecedores a pagar.
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O saldo dos Passivos de Outros Segmentos totalizou R$20.329 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$2.804 ou 16,0%, quando comparado a 31 de dezembro de 2018,
quando totalizou R$17.525 mil. Esse aumento decorreu do aumento nos saldos de fornecedores,
impulsionado principalmente pela elevação na taxa de cambio do dólar, com aumento de 4% no
período. Adicionalmente, o crescimento do negócio demandou maior volume de compras e,
consequentemente, fornecedores a pagar.
O saldo das Eliminações dos Passivos totalizou R$13.933 mil no período de 31 de dezembro de
2019, representando um aumento de R$2.379 ou 20,6%, quando comparado a 31 de dezembro de
2018, quando totalizou R$11.554 mil. Esse aumento decorreu principalmente, de adequações à
contabilização referente às normas contábeis relacionadas ao CPC 47 (IFRS 15) – Receita de
contrato com cliente e CPC 12 – Ajuste a valor presente.
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de Caixa e equivalentes de caixa da Companhia totalizou R$401.628 mil em 31 de dezembro
de 2019, representando um aumento de R$15.826 mil ou 4,1%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2018, quando correspondia a R$385.802 mil. O aumento decorre da eficiência
econômica e financeira da Companhia, principalmente impulsionados pelos baixos índices de
inadimplência e prazo direto de pagamento a fornecedores, ou seja, sem a intermediação de bancos,
quando o fornecedor consegue um limite de crédito para compras a prazo.
Títulos e valores mobiliários
O saldo de Títulos e valores mobiliários da Companhia totalizou R$1.141 mil em 31 de dezembro de
2019, representando um aumento de R$1.141 mil ou 100%, se comparado a em 31 de dezembro de
2018, quando a Companhia não mantinha saldos nesta rubrica contábil. O saldo da conta é formado
por aplicações financeiras em renda fixa mantidos com a finalidade de garantir as obrigações de
indenização dos vendedores (escrow account) da Seventh (sociedade adquirida em 2019), sendo
que a gestão deste depósito é compartilhada e necessita de autorização de ambas as partes para
movimentação. A liberação deste valor em favor dos vendedores ocorrerá em cinco parcelas anuais,
sendo a classificação dos valores no circulante e não circulante de acordo com os prazos de
liberação das parcelas.
Contas a receber
O saldo de Contas a receber de clientes da Companhia totalizou R$363.630 mil em 31 de dezembro
de 2019, representando um aumento de R$95.157 mil ou 35,4%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2018, quando correspondia a R$268.473 mil. Esse aumento decorreu, principalmente,
do crescimento da receita no período e o encerramento da operação Intelbras Clube. A operação
com a Intelbras Clube consistia na cessão de recebíveis, sem direito a regresso e, a partir do
encerramento, A Companhia passou a assumir a gestão da carteira de recebíveis. O aumento foi
parcialmente compensado pela redução de inadimplência.
Estoques
O saldo de Estoques da Companhia totalizou R$434.776 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$90.755 mil ou 26,4%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2018, quando correspondia a R$344.021 mil. Esse aumento decorreu, principalmente: (i) do
aumento do dólar médio do estoque, houve aumento do consumo realizado em 20% (2019 x 2018)
que gerou uma necessidade de maiores níveis de estoques em função das políticas de dias
estabelecidas pela empresa, para que tenhamos estoques seguros (ii) formação de estoques para o
início das vendas de produtos do negócio de energia solar; (iii) aumento dos níveis de estoque ao
final de 2018 visando formar um estoque de segurança durante a mudança de endereço de uma de
nossas fábricas, inicialmente prevista para janeiro de 2020.
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Tributos a recuperar
O saldo de Tributos a recuperar da Companhia totalizou R$16.610 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando uma redução de R$5,815 mil ou 53,9%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2018,
quando correspondia a R$10.795 mil. Essa redução decorreu, principalmente em razão da transferência do
PIS e Cofins contabilizados em 2018 no circulante e em 2019 foram reclassificados para o não circulante.
Ativo não circulante
Títulos e valores mobiliários
O saldo Títulos e valores mobiliários da Companhia totalizou R$4.563 mil no ativo não circulante. O saldo
em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$4.563 mil ou 100%, se comparado a 31
de dezembro de 2018, quando a Companhia não mantinha saldos em aplicações financeiras em renda
fixa mantidos com a finalidade de garantir as obrigações de indenização do vendedores (escrow account)
da Seventh (sociedade adquirida em 2019), sendo que a gestão deste depósito é compartilhada e
necessita de autorização de ambas as partes para movimentação. A liberação deste valor em favor dos
vendedores ocorrerá em cinco parcelas anuais, sendo a classificação dos valores no circulante e não
circulante de acordo com os prazos de liberação das parcelas.
Contas a receber
O saldo de Contas a receber de clientes da Companhia totalizou R$2.325 mil em 31 de dezembro
de 2019, representando uma redução de R$2.612 mil ou 52,9%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2018, quando correspondia a R$4.937 mil. Esse aumento decorreu, principalmente do
financiamento de longo prazo concedido pela nossa Companhia à sociedade Cantu Holding, no
âmbito de alguns projetos de energia solar.
Depósitos judiciais
O saldo de Depósitos judiciais da Companhia totalizou R$11.509 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando uma redução de R$2.252 mil ou 16,4%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2018, quando correspondia a R$13.761 mil. Essa redução decorreu, principalmente, da conclusão
de processos judiciais nos quais os depósitos foram levantados em favor dos autores das ações.
Tributos diferidos
O saldo de Tributos diferidos da Companhia totalizou R$7.085 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando uma redução de R$6.052 mil ou 46,1%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2018, quando correspondia a R$13.137 mil. Essa redução decorreu de uma alteração na
contabilização de Tributos diferidos adotada pela Companhia a partir de 31 de dezembro de 2019. A
partir de mencionada data, a Companhia optou por manter os saldos consolidados de acordo com a
origem do saldo: se devedor no Ativo e se Credor no passivo.
Tributos a recuperar
O saldo de Tributos a recuperar da Companhia totalizou R$27.228 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando uma redução de R$39 mil ou 0,1%, se comparado ao total em 31 de dezembro de 2018,
quando correspondia a R$27.267 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, da transferência do PIS e
Cofins contabilizados em 2018 no circulante e em 2019 foram reclassificados para o não circulante.
Investimentos
O saldo de Investimentos da Companhia totalizou R$1.819 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando uma redução de R$497 mil ou 21,5%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2018, quando correspondia a R$2.316 mil. Essa redução decorreu, principalmente, do prejuízo
auferido nos investimentos da Companhia em 2019.
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Imobilizado
O saldo de Imobilizado da Companhia totalizou R$230.088 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$66.800 mil ou 40,9%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2018, quando correspondia a R$163.288 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, da construção
de nova edificação industrial (Filial SC), aquisição de maquinários para área produtiva e equipamentos
para área de informática e mais valias reconhecidas nos imobilizados das sociedades Seventh e
Metalúrgica Décio, no valor de R$7.322 mil. A depreciação no exercício totalizou R$14.141 mil.
Intangível
O saldo de Intangível da Companhia totalizou R$87.975 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$37.492 mil ou 74,3%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2018, quando correspondia a R$50.483 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, das
aquisições das sociedades Metalúrgica Décio e Seventh em julho e agosto de 2019,
respectivamente, e que resultou no reconhecimento de um ágio de R$23.382 mil e de mais valias de
R$15.411 mil e do desenvolvimento de softwares para gestão de processos diversos da Companhia.
A amortização no exercício totalizou R$4.541 mil.
Passivo circulante
Fornecedores
O saldo de Fornecedores da Companhia totalizou R$466.359 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$109.762 mil ou 30,8%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2018, quando correspondia a R$356.597 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, devido ao
aumento nos níveis de estoque.
Financiamentos e empréstimos
O saldo de Financiamentos e empréstimo da Companhia totalizou R$41.293 mil em 31 de dezembro
de 2019, representando um aumento de R$13.809 mil ou 25,1%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2018, quando correspondia a R$55.102 mil. Esse aumento decorreu, principalmente,
(i) da captação de novos recursos BNDES/FINEP para investimento em pesquisa e desenvolvimento
de novos produtos e (ii) do aumento do saldo de financiamento e empréstimos já existentes em
decorrência dos juros atrelados aos mencionados instrumentos de dívida.
Salários, encargos e participações a pagar
O saldo de Salários, encargos e participações a pagar da Companhia totalizou R$54.079 mil em 31
de dezembro de 2019, representando um aumento de R$6.409 mil ou 13,4%, se comparado ao total
em 31 de dezembro de 2018, quando correspondia a R$47.670 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente, do aumento no quadro de funcionários.
Tributos a recolher
O saldo de Tributos a recolher da Companhia totalizou R$8.311 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$1.554 mil ou 23,0%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2018, quando correspondia a R$6.757 mil. Esse aumento decorreu, principalmente da redução
dos tributos sobre o faturamento em 2020, sendo o IPI o valor mais relevante.
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
O saldo de Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis da Companhia totalizou R$426 mil
em 31 de dezembro de 2019, representando uma redução de R$19 mil ou 4,3%, se comparado ao
total em 31 de dezembro de 2018, quando correspondia a R$445 mil. Essa redução decorreu,
principalmente, da redução na quantidade de processos da Companhia no período.
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Provisão para garantias
O saldo de Provisão para garantias da Companhia totalizou R$12.719 mil em 31 de dezembro de
2019, representando um aumento de R$2.310 mil ou 22,2%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2018, quando correspondia a R$10.409 mil. Esse aumento decorreu, principalmente,
da variação da sua base de cálculo, o faturamento, pode-se observar um aumento na receita
operacional líquida de 17,9%.
Passivo não circulante
Financiamentos e empréstimos
O saldo de Financiamentos e empréstimos da Companhia totalizou R$225.416 mil em 31 de
dezembro de 2019, representando um aumento de R$79.389 mil ou 54,4%, se comparado ao total
em 31 de dezembro de 2018, quando correspondia a R$146.027 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente, (i) da captação de novos recursos BNDES/FINEP para investimento em pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos e (ii) do aumento do saldo de financiamento e empréstimos já
existentes em decorrência dos juros atrelados aos mencionados instrumentos de dívida.
Tributos a recolher
O saldo de Tributos a recolher da Companhia totalizou R$11.197 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando uma redução de R$395 mil ou 3,4%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2018, quando correspondia a R$11.592 mil. Essa redução decorreu da liquidação de parte do
parcelamento de tributos federais.
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
O saldo de Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis da Companhia totalizou R$6.551 mil
em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$2.544 mil ou 63,5%, se comparado
ao total em 31 de dezembro de 2018, quando correspondia a R$4.007 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente, pela reavaliação do prognóstico de perda em relação à algumas discussões que
antes eram classificadas com probabilidade de perda possível e, conforme avaliação da Companhia
com base em entendimento de seus assessores, estão classificadas como perda provável.
Patrimônio líquido
O saldo do Patrimônio líquido da Companhia totalizou R$724.859 mil em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$99.251 mil ou 15,9%, se comparado a 31 de dezembro de 2018,
quando correspondia a R$625.608 mil. Esse aumento decorreu principalmente do cancelamento das
ações em tesouraria, oriunda do resgate das ações preferenciais da classe PNB (5.605.209) de
titularidade do acionista Brasil 21. Adicionalmente, a depreciação patrimonial oriunda do custo
atribuído, líquido dos efeitos tributários, na conta de Ajustes de avaliação patrimonial também
contribuiu para o aumento do saldo verificado em 31 de dezembro de 2019.
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Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 31 de
dezembro de 2017
Em 31 de dezembro de
2018
(em R$ milhares)
385.802
268.473
344.021
10.795
4.710
1.013.801

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Contas a receber
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

2017
(em R$ milhares)
320.734
297.662
309.042
7.868
4.463
939.769

AV
29,9%
20,8%
26,7%
0,8%
0,4%
78,6%

AV
27,0%
25,0%
26,0%
0,7%
0,4%
79,0%

2018 x 2017
AH
20,3%
(9,8)%
11,3%
37,2%
5,5%
7,9%

4.937
13.761
13.137
27.267
1.220
2.316
163.288
50.483
276.409

0,4%
1,1%
1,0%
2,1%
0,1%
0,2%
12,7%
3,9%
21,4%

479
13.813
5.981
27.005
1.217
1.068
151.227
48.277
249.067

0,0%
1,2%
0,5%
2,3%
0,1%
0,1%
12,7%
4,1%
21,0%

930,7%
(0,4)%
119,6%
1,0%
0,2%
116,9%
8,0%
4,6%
11,0%

1.290.210

100,0%

1.188.836

100,0%

8,5%

Em 31 de dezembro de

Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários, encargos e participações a pagar
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
Provisão para garantias
Juros sobre capital próprio e dividendos
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

(em R$ milhares)
356.597
55.102
47.670
6.757
445
10.409
23.592
500.572

AV
27,6%
4,3%
3,7%
0,5%
0,0%
0,8%
1,8%
38,8%

(em R$ milhares)
365.181
37.230
49.833
11.253
467
13.874
4.622
21.516
503.976

AV
30,7%
3,1%
4,2%
0,9%
0,0%
1,2%
0,4%
1,8%
42,4%

2018 x
2017
AH
(2,4)%
48,0%
(4,3)%
(40,0)%
(4,7)%
(25,0)%
(100,0)%
9,6%
(0,7)%

Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante

146.027
11.592
4.007
2.404
164.030

11,3%
0,9%
0,3%
0,2%
12,7%

146.359
12.119
2.227
3.643
164.348

12,3%
1,0%
0,2%
0,3%
13,8%

(0,2)%
(4,3)%
79,9%
(34,0)%
(0,2)%

Total do patrimônio líquido

625.608

48,5%

520.512

43,8%

20,2%

1.290.210

100,0%

1.188.836

100,0%

8,5%

2018

Total do passivo e do patrimônio líquido

2017

Os Ativos e Passivos da Companhia, por segmento operacional, está demonstrados na tabela
abaixo:
R$ mil

2018

2017
Ativos

Comunicação
Segurança
Energia
Outros Segmentos
Eliminações
Total

224.656
249.205
12.552
88.788
(88.020)
487.181

225.992
227.454
9.613
103.055
(68.469)
497.645

AH
(0,6)%
9,6%
30,6%
(13,8)%
28,6%
(2,1)%
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2018

2017
Passivos
139.271
182.016
197.508
166.307
13.846
9.325
17.525
19.581
(11.554)
(12.048)
356.597
365.181

AH
(23,5)%
18,8%
48,5%
(10,5)%
(4,1)%
(2,4)%
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Ativos - Por segmento
Os ativos do segmento de Comunicação totalizavam R$224.656 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando uma redução de R$1.336 mil ou 0,6%, quando comparado a 31 de dezembro de 2017,
quando totalizavam R$225.992 mil. Não houve variação relevante nos ativos deste segmento.
Os ativos do segmento de Segurança totalizavam R$249.205 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$21.751 mil ou 9,6%, quando comparado a 31 de dezembro de
2017, quando totalizavam R$227.454 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento do
contas a receber referente ao segmento, impulsionado pelo aumento no faturamento em 2018.
Os ativos do segmento de Energia totalizavam R$12.552 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$2.939 mil ou 30,6%, quando comparado a 31 de dezembro de
2017, quando totalizou R$9.613 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento no saldo
de contas a receber referente ao segmento, impulsionado pelo aumento no faturamento em 2018.
Os ativos dos Outros Segmentos totalizavam R$88.788 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando uma redução de R$14.267 mil ou 13,8%, quando comparado a 31 de dezembro de
2017, quando totalizavam R$103.055 mil. Essa redução decorreu, principalmente, da queda no saldo
de contas a receber devido a queda no faturamento em 2018.
As Eliminações totalizavam R$88.020 mil em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de
R$19.551 mil ou 28,6%, quando comparado a 31 de dezembro de 2017, quando totalizou R$68.469 mil. Os
valores apresentados nessa rubrica referem-se a ajustes não alocáveis aos segmentos, derivados
principalmente do CPC 47 (IFRS 15) - Receita de contrato com cliente e do CPC 12 - Ajuste a valor presente.
Passivos - Por segmento
Os Passivos do segmento de Comunicação totalizavam R$139.271 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando uma redução de R$42.745 mil ou 23,5%, quando comparado a 31 de dezembro de
2017, quando totalizavam R$182.016 mil. Essa redução decorreu, principalmente, pela queda no
volume de compras.
Os Passivos do segmento de Segurança totalizavam R$197.508 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$31.201 mil ou 18,8%, quando comparado a 31 de dezembro de
2017, quando totalizavam R$166.307 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento nos
saldos de fornecedores, impulsionado principalmente pela elevação na taxa de cambio do dólar, com
aumento de 17% no período. Adicionalmente, o crescimento do negócio demandou maior volume de
compras e, consequentemente, fornecedores a pagar.
Os Passivos do segmento de Energia totalizavam R$13.846 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$4.521 mil ou 48,5%, quando comparado a 31 de dezembro de
2017, quando totalizavam R$9.325 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento nos
saldos de fornecedores, impulsionado, principalmente, pela elevação na taxa de cambio do dólar,
com aumento de 17% no período. Adicionalmente, o crescimento do negócio demandou maior
volume de compras e, consequentemente, fornecedores a pagar.
Os Passivos de Outros Segmentos totalizavam R$17.525 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando uma redução de R$2.056 mil ou 10,5%, quando comparado a 31 de dezembro de
2017, quando totalizavam R$19.581 mil. Essa redução decorreu, principalmente, da redução nos
saldos de fornecedores devido a queda no faturamento.
As Eliminações dos Passivos totalizaram R$11.554 mil em 31 de dezembro de 2018, representando
um aumento de R$494 mil ou 4,1%, quando comparado a 31 de dezembro de 2017, quando
totalizaram R$12.048 mil. Os valores apresentados nessa rubrica referem-se a ajustes não alocáveis
aos segmentos, derivados principalmente do CPC 47 (IFRS 15) - Receita de contrato com cliente e
do CPC 12 - Ajuste a valor presente.
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Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de Caixa e equivalentes de caixa da Companhia totalizou R$385.802 mil em 31 de dezembro
de 2018, representando um aumento de R$65.068 mil ou 20,3%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2017, quando correspondia a R$320.734 mil. Esse aumento decorreu, principalmente,
da geração de caixa operacional da Companhia.
Contas a receber
O saldo de Contas a receber de clientes da Companhia totalizou R$268.473 mil em 31 de dezembro
de 2018, representando uma redução de R$29.189 mil ou 9,8%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2017, quando correspondia a R$297.662 mil. Essa redução decorreu, em virtude do
volume de vendas para a empresa EAD – Seja Digital. Está empresa foi criada para administrar os
recursos do leilão da banda 4G e distribuir Kits para conversão ao sinal digital no Brasil, que em
2017, conforme cronograma do projeto, apresentou maior volume de compras quando comparado a
2018.
Estoques
O saldo de Estoques da Companhia totalizou R$344.021 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$34.979 mil ou 11,3%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2017, quando correspondia a R$309.042 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do
aumento do dólar médio do estoque. O aumento foi parcialmente compensado pela diminuição da
operação EAD (venda de conversores digitais) que no exercício de 2017 representava 17,8% do
faturamento da Companhia e passou a representar apenas 3,7% no exercício de 2018, reduzindo o
consumo de matéria prima e houve também aumento na operação com itens CKD2 de Segurança
eletrônica.
Tributos a recuperar
O saldo de Tributos a recuperar da Companhia totalizou R$10.795 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$2.927 mil ou 37,2%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2017, quando correspondia a R$7.868 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, da
contabilização do PIS e Cofins referente a exclusão do ICMS da base de cálculo destas contribuições
em 2018.
Ativo não circulante
Contas a receber
O saldo de Contas a receber da Companhia totalizou R$4.937 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$4.458 mil ou 930,7%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2017, quando correspondia a R$479 mil. Esse aumento deve-se, principalmente, ao processo de
recuperação extrajudicial da empresa Ricardo Eletro e OI, clientes da Companhia. O processo de
Recuperação Judicial prevê pagamento em longo prazo, desta forma, os créditos detidos pela
Companhia contra as mencionadas sociedades foram alocados nos seus, novos, respectivos prazos,
aumentando o saldo de Contas a receber do nosso ativo não circulante.
Depósitos judiciais
O saldo de Depósitos judiciais da Companhia totalizou R$13.761 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando uma redução de R$52 mil ou 0,4%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2017, quando correspondia a R$13.813 mil. Essa redução decorreu, principalmente, da perda de
causas judiciais.
2
CKD significa Completely Knock Down; consiste em itens em que o fornecedor envia o produto completamente desmontado e a montagem é
feita internamente pela Companhia.
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Tributos diferidos
O saldo de Tributos diferidos da Companhia totalizou R$13.137 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$7.156 mil ou 119,6%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2017, quando correspondia a R$5.981 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, da redução
das provisões temporariamente indedutíveis.
Tributos a recuperar
O saldo de Tributos a recuperar da Companhia totalizou R$27.267 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$262 mil ou 1,0%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2017, quando correspondia a R$27.005 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, em razão do
aumento de créditos de ICMS na compra de ativos imobilizados.
Investimentos
O saldo de Investimentos da Companhia totalizou R$2.316 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$1.248 mil ou 116,9%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2017, quando correspondia a R$1.068 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do
rendimento bruto e aportes nas aplicações dos fundos de investimentos (Fundo SC e Fundo Sul
Inovação) administrados pela FIR Capital Bzplan Gestão de Investimentos S.A.
Imobilizado
O saldo de Imobilizado da Companhia totalizou R$163.288 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$12.061 mil ou 8,0%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2017, quando correspondia a R$151.227 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, da
aquisição de maquinários para área produtiva (SMD) e equipamentos para área de informática
(datacenters), parcialmente compensado pela depreciação do exercício de 2018 que totalizou
R$11.604 mil.
Intangível
O saldo de Intangível da Companhia totalizou R$50.483 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de R$2.206 mil ou 4,6%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2017, quando correspondia a R$48.277 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do
desenvolvimento de softwares para gestão de processos diversos da Companhia, parcialmente
compensado pela amortização do exercício de 2018 que totalizou R$3.951 mil.
Passivo circulante
Fornecedores
O saldo de Fornecedores da Companhia totalizou R$356.597 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando uma redução de R$8.584 mil ou 2,4%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2017, quando correspondia a R$365.181 mil. Essa redução decorreu, principalmente, ao aumento
dos níveis de estoque no final de 2017, durante o ano de 2018 foi realizado trabalho para redução
do prazo médio de estoque, porém devido a variação cambial o saldo em reais ainda ficou superior
ao ano anterior devido à desvalorização do real frente à moeda americana.
Financiamentos e empréstimos
O saldo de Financiamentos e empréstimos da Companhia totalizou R$55.102 mil em 31 de dezembro
de 2018, representando um aumento de R$17.872 mil ou 48,0%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2017, quando correspondia a R$37.230 mil. Esse aumento decorreu, principalmente,
da captação de novos recursos BNDES/FINEP, juros e reclassificação do passivo não circulante. O
aumento foi parcialmente compensado pela amortização da dívida no período, mediante pagamento.
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Salários, encargos e participações a pagar
O saldo de Salários, encargos e participações a pagar da Companhia totalizou R$47.670 mil em 31
de dezembro de 2018, representando uma redução de R$2.163 mil ou 4,3%, se comparado ao total
em 31 de dezembro de 2017, quando correspondia a R$49.833 mil. Essa redução decorreu,
principalmente, da redução no quadro de funcionários.
Tributos a recolher
O saldo de Tributos a recolher da Companhia totalizou R$6.757 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando uma redução de R$4.496 mil, ou 40,0%, se comparado ao total em 31 de dezembro
de 2017, quando correspondia a R$11.253 mil. Essa redução decorreu, principalmente do ICMS e
ICMS-ST a recolher, apurado em dezembro de 2017. Essa redução não foi maior tendo em vista que
o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre juros sobre o capital próprio foi
contabilizado neste exercício de 2018.
Provisão para garantias
O saldo de Provisão para garantias da Companhia totalizou R$10.409 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando uma redução de R$3.465 mil ou 25,0%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2017, quando correspondia a R$13.874 mil. A necessidade de provisão para garantia é calculada com
base na relação entre despesas realizadas com garantia no ano anterior e receitas para o ano calendário.
As despesas base para o cálculo da provisão de 2018 sofreram queda de 7% em relação às despesas
base para o cálculo da provisão de 2017. Adicionalmente, as receitas entre os períodos sofreram queda
de 3%. A redução nos saldos das duas variáveis, base para cálculo da provisão para garantia gerou
menor necessidade de provisão, ocasionando a redução desta provisão.
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
O saldo de Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis da Companhia totalizou R$445 mil
em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de R$22 mil ou 4,7%, se comparado a 31
de dezembro de 2017, quando totalizava R$467 mil. Não houve variação significativa entre o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
Juros sobre capital próprio e dividendos
O saldo de Juros sobre capital próprio e dividendos da Companhia reduziu R$4.622 mil, ou 100,0%
em relação a 31 de dezembro de 2017, quando totalizava a R$4.622 mil. Essa redução decorreu,
em razão do não pagamento juros sobre o capital próprio referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018.
Outras contas a pagar
O saldo de Outras contas a pagar da Companhia totalizou R$23.592 mil em 31 de dezembro de
2018, representando um aumento de R$2.076 mil ou 9,6%, se comparado ao total em 31 de
dezembro de 2017, quando correspondia a R$21.516 mil. Esse aumento decorreu, principalmente
do acerto de rescisões com representantes.
Passivo não circulante
Financiamentos e empréstimos
O saldo de Financiamentos e empréstimos da Companhia totalizou R$146.027 mil em 31 de
dezembro de 2018, representando uma redução de R$332 mil ou 0,2%, se comparado ao total em
31 de dezembro de 2017, quando correspondia a R$146.359 mil. Essa redução decorreu,
principalmente, da reclassificação do passivo não circulante para o passivo circulante, parcialmente
compensada pela captação de novos recursos BNDES/FINEP e juros.
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Tributos a recolher
O saldo de Tributos a recolher da Companhia totalizou R$11.592 mil em 31 de dezembro de 2018,
representando uma redução de R$527 mil ou 4,3%, se comparado ao total em 31 de dezembro de
2017, quando correspondia a R$12.119 mil. Essa redução decorreu, exclusivamente da liquidação
de tributos Federais parcelados junto à Receita Federal do Brasil.
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
O saldo de Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis da Companhia totalizou R$4.007 mil
em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R$1.780 mil ou 79,9%, se comparado
ao total em 31 de dezembro de 2017, quando correspondia a R$2.227 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente, da reavaliação do prognóstico de perda em relação a alguns processos judiciais que
antes eram classificados com probabilidade de perda possível e, conforme discussões havidas entre
a Companhia e seus assessores legais, foram reclassificadas como perda provável,
Patrimônio líquido
O saldo do Patrimônio líquido totalizou R$625.608 mil em 31 de dezembro de 2018, representando
um aumento de R$105.096 mil ou 20,2%, se comparado ao total de 31 de dezembro de 2017, quando
correspondia a R$520.512 mil. Esse aumento decorreu principalmente, da absorção do lucro líquido
do exercício, que remanesceu após a distribuição dividendos e juros sobre capital próprio.
Demonstrações de fluxo de caixa
Comparação entre os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de financiamento
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa

Período de nove meses
findo em 30 de setembro
2020
2019
(em R$ milhares)
212.045
186.063
(50.894)
(68.440)
56.224
(47.742)
217.374
69.881

Variações
horizontais
2020x2019
(%)
14,0%
(25,6)%
(217,8)%
211,1%

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
O fluxo de caixa das atividades operacionais da Companhia apresentou um fluxo positivo de
R$212.045 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado a um caixa
líquido gerado pelas atividades operacionais de R$186.063 mil no período de nove meses findo em
30 de setembro 2019. Essa variação positiva de R$25.982 ou 14,0%, decorreu, principalmente, do
aumento significativo no resultado de variação cambial e provisionamento de juros, que no ano de
2019 apresentou resultado negativo de R$14.001 mil, consumindo recurso de caixa e em 2020 este
resultado foi positivo em R$41.384 mil, impactando positivamente na geração de caixa operacional
e do menor aumento de estoque, comparado ao período anterior. Este impacto foi reduzido em
virtude de um aumento das contas a receber de clientes e um aumento da conta de Fornecedores.
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
O fluxo de caixa das atividades de investimento da Companhia apresentou um fluxo negativo (saída
de caixa) de R$50.894 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado
a um caixa líquido utilizado de R$68.440 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro
2019. Essa variação de negativa de R$17.546 mil ou 25,6%, decorreu, principalmente, no período
analisado em 2019 ter ocorrido desembolso relevante por aquisição de empresa e em 2020 nenhum
movimento desta natureza.
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Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) utilizado nas atividades de financiamento
O fluxo de caixa das atividades de financiamento da Companhia apresentou uma geração de caixa
de R$56.224 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro 2020, comparado a um caixa
líquido aplicado de R$47.742 mil no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Essa
variação positiva de R$103.966 mil ou 217,8% ocorreu, principalmente, por captações realizadas
durante a pandemia.
Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Aumento (diminuição) líquido no caixa e equivalentes de caixa

Exercício Social encerrado em 31
de dezembro de
2019
2018
(em R$ milhares)
198.106
228.373
(92.628)
(38.073)
(89.652)
(125.232)
15.826
65.068

Variações
horizontais
2019x2018
(%)
(13,3)%
143,3%
(28,4)%
(75,7)%

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
O fluxo de caixa das atividades operacionais da Companhia apresentou um fluxo positivo de
R$198.106 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a um caixa
líquido gerado pelas atividades operacionais de R$228.373 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018. Essa variação negativa de R$30.267 mil ou 13,3%, decorreu, principalmente,
do crescimento operacional da Companhia (aumento das vendas/ serviços prestados) no período. A
Companhia recebe os pagamentos de seus clientes num prazo médio de 60 dias após o pagamento
à fornecedores. Dessa forma, qualquer crescimento operacional da Companhia (isto é, aumento de
vendas/ serviços prestados) consome o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais.
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
O fluxo de caixa das atividades de investimento da Companhia apresentou um consumo de caixa de
R$92.628 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a um de caixa
líquido utilizado de R$38.073 de mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Essa
variação positiva de R$(54.555) mil ou 143,3% decorreu, principalmente, da construção de um novo
parque fabril, filial São José/SC, finalizada em fevereiro de 2019 e da aquisição das sociedades
Metalúrgica Décio e Seventh, com pagamentos realizados entre os meses de julho a dezembro de
2019.
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
O fluxo de caixa das atividades de financiamento da Companhia apresentou um consumo de caixa
de R$89.652 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a uma um
caixa líquido aplicado de R$125.232 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Essa variação negativa de R$35.580 mil ou 28,4% decorreu, principalmente do maior volume de
captação de recursos para novos projetos com BNDES/FINEP em 2019, resultando em um aumento
na entrada de caixa no período, com a finalidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento
de produtos, construção e modernização do Parque Fabril - Filial São José/SC, em relação ao
exercício anterior.
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Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa

Exercício Social encerrado em
31 de dezembro de
2018
2017
(em R$ milhares)
228.373
72.709
(38.073)
(30.038)
(125.232)
(16.956)
65.068
25.715

Variações
horizontais
2018 x 2017
(%)
214,1%
26,7%
638,6%
153,0%

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da Companhia totalizou R$228.373 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$72.709 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento de R$155.664 mil ou 214,1%, decorreu,
principalmente, em virtude do crescimento do faturamento da companhia no segundo semestre de
2017, com a maior parte dos recebíveis entrando em caixa no ano seguinte em virtude do prazo
médio de recebimento ser aproximadamente 60 dias, aliado ao volume expressivo de vendas de
conversores digitais à EAD3 em 2017 com recebimento também em 2018, devido ao prazo médio
desta operação ter sido de 120 dias após a efetivação. Adicionalmente a Companhia realizou
redução no prazo médio de estoques, visando reduzir necessidade de capital de giro.
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos da Companhia totalizaram R$38.073 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$30.038 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento de R$8.035 mil ou 26,7% deveu-se,
principalmente, em razão do aumento em investimentos em infraestrutura, pesquisa e
desenvolvimento.
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos da Companhia totalizaram R$125.232 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$16.956 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento de R$108.276 mil ou 638,6% ocorreu,
principalmente, pela relação entre novas captações e pagamentos da dívida em 2017, uma vez que
alguns projetos ainda estavam no período de carência e, portanto, a Companhia realizou
desembolsos relevantes em 2018 que são relativos às captações realizadas em 2017.

3
A operação de conversores EAD tratou-se de uma oportunidade de negócio, entre os anos de 2015 e 2019, para a importação e
comercialização de conversores digitais ao fundo Seja Digital, empresa criada para administrar os recursos do leilão da banda 4G e distribuir
kits de conversão digital para a população beneficiada pelos programas do Governo Federal.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
a. Resultados das operações da Companhia, em especial:
i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020, a receita da Companhia foi composta substancialmente pela
comercialização de produtos em cada um dos nossos segmentos de atuação. Nosso primeiro segmento de
atuação é o de SEGURANÇA, que é composto pelas unidades de negócio de (i) segurança eletrônica e (ii)
controles de acesso. Nosso segundo segmento de atuação é o de COMUNICAÇÃO, composto pelas
unidades de negócios de (iii) redes e (iv) comunicação. Por fim, nosso terceiro e mais recente segmento de
atuação é o de ENERGIA, formado pelas unidades de negócio de (v) energia, e (vi) energia solar. Para mais
informações sobre os nossos segmentos de atuação e sobre as nossas unidades de negócios, vide item 7.2
deste Formulário de Referência.
O segmento de SEGURANÇA representou 53% da receita operacional líquida da Companhia no período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Entre seus principais produtos, destacam-se os
equipamentos de CFTV, tais como câmeras e gravadores digitais IP ou analógicos de ata resolução e
também controladores de acesso, tanto para condomínios, quanto para espaços comerciais e residenciais.
O segmento de COMUNICAÇÃO representou 37% da receita operacional líquida da Companhia no período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Entre seus principais produtos, podemos destacar os
equipamentos de infraestrutura de redes de fibra ótica, com excelente comercialização aos provedores de
internet, os roteadores de uso residencial ou comercial e os equipamentos de comunicação corporativa.
Por fim, o segmento de ENERGIA, o segmento mais recente da Companhia, representou 10% das
receitas líquidas no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Este segmento se
destaca pela comercialização de geradores de energia solar e também pela comercialização de
fontes, baterias e no-breaks para uso residencial e comercial.
ii.

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

A atuação da Companhia é voltada ao desenvolvimento, produção e comercialização de produtos
eletroeletrônicos. Os resultados operacionais da Companhia dependem de condições macroeconômicas e
sofrem impacto por fatores como:
(i) Crescimento real do Produto Interno Bruto e poder de compra dos consumidores: A indústria em
que a Companhia atua é sensível a reduções no poder de compra dos consumidores. Indicadores
como o PIB, que no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e nos anos de 2019,
2018 e 2017 apresentou variação de -5,0%, 1,1%, 1,1% e 1,0%, respectivamente, refletem um
pequeno avanço na perspectiva econômica do país. A taxa média anual de desemprego no Brasil
também é um bom indicador macroeconômico que reflete possíveis oscilações de demandas do
país. Assim como toda atividade econômica, o crescimento do país gera oportunidades de
incremento de renda e movimenta a economia. As linhas da Companhia são utilizadas por
empresas, residências e consumidores em geral que buscam mais segurança ou pretendem
investir em suas residências ou negócios. Uma economia em crescimento, estimula investimentos
e contribui positivamente para o nosso negócio.
(ii) Inflação: Se por um lado a Companhia considera o impacto da inflação em sua prática de preços,
o que pode influenciar diretamente em sua receita, por outro, o impacto da inflação é percebido
principalmente nas despesas, como salários, contratos de aluguéis e matérias de consumo da
Companhia, que em sua maioria, são reajustados anualmente com índices atrelados ao IPCA ou
IGPM. A inflação (IPCA) apresentou variação de 1,34%, 4,31%, 3,75% e 2,95% no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2019, 2018 e 2017, respectivamente. Para mais informações sobre os impactos da inflação na
receita da Companhia, vide item 10.2(b) e 10.2(c) deste Formulário de Referência.
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(iii) Dólar: A taxa de câmbio afeta os custos da Companhia, principalmente, em razão da
necessidade de importação de componentes eletrônicos, em sua maioria produzidos no
exterior e comercializados em dólar. Em 30 de setembro de 2020, cerca de 85% de nosso
custo do produto vendido é vinculado ao dólar, com isso, toda variação impacta nos
resultados da Companhia, tendo em vista a necessidade de repasse de preços para que o
aumento do custo não signifique uma perda de margem e consequentemente de lucro para
a Companhia. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o dólar apresentou variação
de 39,9%, 3,9%, 17,1% e 1,5%, respectivamente. Para mais informações sobre os impactos
da variação da taxa de câmbio na receita da Companhia, vide item 10.2(b) deste Formulário
de Referência. Para mais informações sobre a nossa estratégia de proteção patrimonial
(hedge) em decorrência cambial, vide item 5.2(b)(ii) deste Formulário de Referência.
b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
As principais variações das receitas decorrem de:
(i) Variação nos preços de venda devido às flutuações cambiais. O Câmbio influencia os custos
da Companhia, pois em 30 de setembro de 2020, cerca de 85% de nosso custo do produto
vendido é vinculado ao dólar. Trata-se de componentes eletrônicos com origem na Ásia,
Europa e América do Norte e polímeros ABS com origem na Ásia. Como temos por política,
repassar o aumento de nossos custos aos nossos clientes, a variação cambial influencia
diretamente nas nossas receitas. Para o canal varejo, em geral, repassamos em até um
trimestre os novos preços. Para as verticais, existem orçamentos com prazos de vigência
que precisam ser respeitados, mas de forma geral, o repasse ocorre já no mês seguinte ao
impacto cambial.
(ii) A inflação tem impacto no dissídio dos colaboradores, que deve ser sempre contraposto por
ganhos superiores de produtividade na fábrica. Com um impacto com relevância menor,
existe também o repasse de preços relacionados à inflação.
(iii) As alterações de volume podem impactar positivamente ou negativamente os custos,
dependendo da capacidade industrial. O repasse de preços devido à perda de produtividade
por queda nos volumes não é usual, uma vez que o mercado define os preços. Para ganhos
de competitividade, a Companhia avalia se pode refletir em queda de preços, na busca por
nova ampliação do volume, gerando um ciclo positivo de ganho de produtividade ou se
absorve como ampliação de margem.
(iv) Existe um componente relevante no que se refere aos preços que é a tecnologia. De forma
geral, a evolução tecnológica pressiona os preços para baixo e a manutenção do ticket médio
é feita através da introdução de novos produtos, mais tecnológicos, com maior valor
percebido pelo mercado. A evolução tecnológica também permite ganhos de produtividade
e redução de custos de matéria prima, o que pode influenciar nossos preços de venda.
c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio
e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro a Companhia, quando
relevante
Os principais impactos da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia são:
(i) Variação dos custos de estoque devido às flutuações cambiais, tendo em vista que o câmbio
influencia diretamente os custos da Companhia decorrentes de importação.
(ii) O impacto da variação cambial pode ser percebido de forma atenuada no estoque, devido à
contabilização do estoque médio. O resultado financeiro, pode ser impactado de forma maior
quando os prazos de pagamento em dólar são alongados.
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(iii) A Companhia tem tomado ações para trabalhar com prazos menores de pagamento (de 150
dias para 90) e consequente redução da exposição cambial.
(iv) O preço de algumas commodities pode influenciar nossos custos de matéria-prima e
insumos industriais. São elas, o cobre, o estanho, terra rara, estireno (ABS) entre outros.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas Demonstrações Financeiras
a.

introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável.
b.

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em setembro de 2018, a Companhia adquiriu 100% do capital social da Prediotech Consultoria e
Projetos Tecnológicos Ltda.-ME, que atua no segmento de tecnologia, sendo especializada no
desenvolvimento de sistemas para condomínios e empresas de segurança.
Em julho de 2019, a Companhia adquiriu 100% do capital social da Seventh Ltda., que atua no
desenvolvimento de tecnologia para segurança eletrônica, sendo especializada no desenvolvimento
de softwares voltados para monitoramento remoto. Em conjunto com os produtos já oferecidos pela
Intelbras, essa aquisição possibilita a oferta de soluções mais completas aos clientes.
Em agosto de 2019, a Companhia adquiriu 100% do capital Social da Décio Indústria Metalúrgica
Ltda., que é especializada em metalurgia fina, voltada para a fabricação de estruturas para
servidores.
c.

eventos ou operações não usuais

A Companhia participou do processo de digitalização do sinal de televisão aberta, através da venda
para a empresa encarregada pelo governo para distribuir conversores digitais às pessoas mais
necessitadas. Tal negócio gerou receitas de outubro de 2015 a dezembro de 2018. A EAD (Entidade
Administradora da Digitalização), empresa criada pelas operadoras de celular, responsável pelo
processo de aquisição e distribuição de conversores digitais para televisores analógicos,
comercializou grandes volumes naquela época, porém este negócio não é de caráter recorrente. O
Evento conhecido como “apagão analógico” já foi encerrado, e esta linha de produtos agora é
comercializada com volumes de mercado de reposição.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
a. Mudanças significativas nas práticas contábeis
Os Diretores da Companhia informaram que a Companhia realizou as seguintes mudanças nas
práticas contábeis:
i.

CPC 47 - Receita de contrato com cliente
Aplicação exigida a partir de 1º de janeiro de 2018, estabelece um modelo de cinco
etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. De
acordo com o CPC 47, 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.
Venda de bens: A Companhia analisou os requisitos da norma e observou que dentro
do seu modelo de negócio a venda de equipamentos representa uma única obrigação
de execução. Ainda assim foram identificadas alterações necessárias no momento do
reconhecimento de receitas, como mencionado na nota explicativa 2.5 às
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Abatimentos e bonificações: A Companhia possui política de verbas comerciais, que
estabelece compromissos e benefícios aos clientes, regidos por um contrato entre as
partes. Em caso de atingimento dos compromissos, é gerado o direito de pagamento
aos clientes.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 o total de verbas geradas foi de
R$62.423 mil (R$66.706 mil em 2017). Tais verbas tem característica de
contraprestação variável, e, conforme CPC 47, são contabilizados como dedução de
vendas. O pagamento destas verbas é realizado via depósito bancário ou abatimentos
em títulos de compras efetuadas.
Operações de garantia: A Companhia geralmente fornece garantia para reparos gerais
e não fornece garantias estendidas em seus contratos com clientes. No exercício findo
em 31 de dezembro de 2018 o índice de retorno de produtos em garantia foi de 0,77%
(0,80% em 2017).

ii.

CPC 48 - Instrumentos financeiros
Em substituição ao CPC 38 (IAS 39), passou a vigorar em de 1º de janeiro de 2018.

Redução ao valor recuperável: O CPC 48 exige que a Companhia registre as perdas de crédito
esperadas em todos os seus títulos de dívida, empréstimos e contas a receber, com base em 12
meses ou por toda a vida. A Companhia aplica sobre a projeção anual de saldo de contas a receber,
a média histórica de perdas realizadas e previsão de perdas a se concretizar e registra perdas
esperadas durante toda a vida em contas a receber. No exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018 o valor reconhecido no resultado como perda foi de R$4.106 mil.
iii.

CPC 06 – Operações de arrendamento mercantil (IFRS 16 - a partir de 1º de janeiro de
2019)

A nova norma exige, a partir de 1º de janeiro de 2019, que os contratos de arrendamento mercantil
(leasing) sejam reconhecidos no balanço patrimonial como um direito (ativo) em contrapartida à uma
obrigação (passivo) tendo o reconhecimento dos juros relacionados, bem como a respectiva
depreciação do bem lançados ao resultado.
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iv.

ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro

Conforme determina o item 6 do CPC 22, a Companhia considera cada tratamento fiscal
separadamente. Para atendimento ao item 31 a Companhia reavalia cada reporte financeiro as
mudanças em fatos e circunstâncias, para verificar se determinada mudança afeta as avaliações
sobre a aceitabilidade dos tratamentos fiscais e/ou estimativa da entidade do efeito da incerteza.
A Companhia possui atualmente em discussão judicial os benefícios fiscais de ICMS e os reflexos
na apuração do IRPJ/CSLL, a análise dos últimos 5 anos impactam apenas o exercício de 2019,
principalmente em duas contas, sendo elas: Dividendos (R$91,2 milhões), e o cancelamento das
Ações em Tesouraria (R$36,8 milhões), que foram consumidos do lucro gerado pelos incentivos
fiscais de ICMS.
A administração entende que é mais provável que a autoridade tributária aceite o tratamento
atualmente aplicado para os temas analisados em função da decisão favorável da Companhia no
âmbito judicial, não cabe assim reconhecimento de qualquer tributo corrente e/ou diferido adicional
na data-base ora analisada.
b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Como resultado da revisão do CPC 06 – Operações de arrendamento mercantil, e tomando em
conjunto as demonstrações contábeis, na avaliação da Companhia não foram identificados impactos
relevantes ou materiais que afetem de forma significativa às demonstrações financeiras individuais
e consolidadas.
c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia nos
últimos três exercícios foram emitidos sem ressalvas.
O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 apresenta parágrafo de ênfase
indicando:
•

Em 19 de março de 2020, emitimos relatório do auditor independente sem modificação sobre
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, que ora estão sendo reapresentadas. Conforme
descrito na nota explicativa nº 2.5 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram alteradas e estão sendo
reapresentadas para refletir ajustes e reclassificações necessários, conforme requerido pelo
pronunciamento técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis
e Correção de Erros e pela norma internacional IAS 08 - “Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors”. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse
assunto.

O relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 contém o seguinte parágrafo
de ênfase sobre a reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas:
•

Chamamos atenção à nota explicativa 3.12 e 21 às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia de 31 de dezembro de 2018 e 2017, que foram alteradas e
estão sendo reapresentadas para apresentar lucro por quota e as demonstrações do valor
adicionado, aprimorar certas divulgações em notas explicativas e para refletir a correção de
erros, conforme descrito na referida nota explicativa. Em 22 de fevereiro de 2019 e 1 de
março de 2018, emitimos relatórios de auditoria sem modificação sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes aos exercícios findos em 31
de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente, que ora estão sendo reapresentadas. Nossa
opinião continua sendo sem qualquer modificação, uma vez que as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas e seus valores correspondentes aos exercícios
anteriores foram ajustados de forma retrospectiva.
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A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos, para
determinadas operações, e seus reflexos em ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas
utilizadas são baseadas no histórico da Companhia e em outros fatores considerados relevantes.
Tais premissas são revisadas periodicamente pela Administração da Companhia, cujos resultados
reais podem diferir dos valores estimados.
A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem
elevado nível de julgamento, ou complexidade em sua aplicação, e que podem afetar materialmente
a situação financeira e os resultados da Companhia.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária, os
Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar
certos ativos, passivos e outras transações. Por serem estimativas, é normal que possam ocorrer
variações por ocasião das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes ativos e
passivos. Os Diretores da Companhia comentam a seguir as práticas e as estimativas consideradas
críticas, que poderiam afetar materialmente as demonstrações financeiras a Companhia.
Para a Administração da Companhia, as políticas contábeis críticas adotadas, sumarizadas abaixo,
refletem adequadamente as condições dos negócios da Companhia.
A. PRÁTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS
Combinação de negócios
Combinações de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de uma
aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com base no valor
justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores na adquirida, se
houver. Tendo em vista que a Companhia adquiriu 100% do capital social das aquisições que realizou
até a data deste Formulário de Referência, não há o que se falar em combinação de negócios com
a presença de acionistas não controladores.
Na aquisição do negócio os ativos e passivos financeiros assumidos são revisados com o objetivo
de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias econômicas e
as condições pertinentes na data de aquisição, incluindo a verificação sobre se existe ou não
contratos derivativos, ou derivativos embutidos.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida a valor
justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação contingente
considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser reconhecidas de acordo com o CPC
38 na demonstração do resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas
acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio adquirido em uma
combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada uma das unidades
geradoras de caixa da Companhia que se espera sejam beneficiadas pelas sinergias da combinação,
independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida serem atribuídos a essas unidades.
Julgamento é necessário para estimar os valores a valor justo e determinar a classificação de certos
ativos e passivos assumidos.
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Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos
estoques é baseado no custo médio de aquisição ou produção e inclui gastos incorridos na aquisição
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas
localizações e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos em
elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade
operacional normal.
O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos
custos estimados de conclusão e despesas de vendas.
Imobilizado - Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor
substituto do custo. O valor residual dos bens baixados usualmente não é relevante e, por essa
razão, não é considerado na determinação do valor depreciável.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis
estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete
o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são
depreciados.
As vidas úteis estimadas para os bens do ativo imobilizado, para o exercício corrente e comparativo
são os seguintes:
Vidas úteis
50 anos
5 - 10 anos
10 anos
10 anos
5 anos
3 - 5 anos
1 - 3 - 4 - 5 anos

Edificações
Máquinas, equipamentos e instrumentos
Móveis e utensílios
Instalações e benfeitorias
Veículos
Computadores
Outros

Outras adições são capitalizadas apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse
item do imobilizado. Qualquer outro tipo de dispêndio é reconhecido no resultado como despesa
quando incorrido.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento
de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas
contábeis.
Ativos intangíveis
i.

Ágio

O ágio resultante da aquisição de controladas é apresentado nas demonstrações financeiras da
controladora como parte do investimento e juntamente com os ativos intangíveis nas demonstrações
financeiras consolidadas.
O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, se
aplicável. O teste por perda de valor recuperável é feito anualmente, ou quando circunstâncias
indicarem perda por desvalorização do valor contábil.
O ágio é alocado a uma Unidade Geradora de Caixa (UGC) para fins de teste de impairment. A
alocação é feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras
de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou.
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ii.

Amortização

Exceto pelo ágio, a amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis
para uso, as quais atualmente giram em torno de cinco anos.
Redução ao valor recuperável – impairment
i.

Ativos financeiros (incluindo recebíveis)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de
apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve
um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira
confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou
atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido a Companhia sobre
condições de que a Companhia não consideraria em outras transações ou indicações de que o
devedor entrará em processo de falência, ou em recuperação judicial.
ii.

Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado

A Companhia considera evidência de perda de valor para empréstimos e recebíveis. Todos os
empréstimos e recebíveis significativos são avaliados quanto a perda de valor específico. Os
recebíveis que não são individualmente importantes são avaliados coletivamente quanto a perda de
valor por agrupamento conjunto desses títulos com características de risco similares.
Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza tendências históricas
da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos,
ajustados para refletir o julgamento da Administração quanto as premissas se as condições
econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou
menores que as sugeridas pelas tendências históricas.
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado
é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa
estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no
resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu
valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do desconto. Quando um evento
subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e
registrada no resultado.
iii. Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os estoques e impostos de
renda e contribuição social diferidos, são analisados a cada período de apresentação para apurar se
há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do
ativo é estimado. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor
recuperável.
No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor recuperável é estimado todo
ano. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao
seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio
ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa.
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Exceto pela provisão para perdas com estoques, a Administração não identificou qualquer indicação
que evidenciasse perda de valor recuperável dos ativos não financeiros.
Incentivos fiscais
As subvenções governamentais são reconhecidas quando há razoável segurança de que foram
cumpridas as condições estabelecidas pelos governos concedentes e são apuradas e regidas de
acordo com os contratos, termos de acordo e legislações aplicáveis a cada benefício. Os efeitos no
resultado são registrados na contabilidade pelo regime de competência, onde os ganhos são
contabilizados no grupo das deduções de vendas e os valores que foram financiados são registrados
no passivo circulante e não circulante e atualizados conforme os respectivos contratos.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240
(base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social, limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes
e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável
do exercício, a taxas de tributos decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras
e qualquer ajuste dos tributos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis
de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação.
O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas até a data de
apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar
passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros
sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de
renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na
medida em que sua realização não seja mais provável.
Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado
relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu
valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa
contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos.
Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e
passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de
competência de exercícios.
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b. JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade
geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos
de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em
informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos
custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de
caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não
incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido
ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa
objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de
caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento
utilizada para fins de extrapolação.
Garantias
A Companhia oferece garantias para seus produtos por defeitos de fabricação, em linha com as
exigências legais por um período de 12 meses. Uma provisão para garantias é reconhecida quando
os produtos ou serviços são vendidos. A provisão é baseada em dados históricos de garantia e uma
ponderação de todas as probabilidades de desembolsos.
Impostos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e
época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto da legislação tributária bem como a
natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre
os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam
exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada.
A Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não identificou nenhum assunto que requeira a
constituição provisões para temas tributários e não há atualmente auditorias por parte das
autoridades fiscais em andamento. Diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade
de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia.
Imposto diferido ativo é reconhecido para todos os prejuízos fiscais não utilizados na extensão em
que seja provável que haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos
prejuízos. Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor do imposto
diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis
futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuro.
Provisão para descontos e verbas comerciais
A Companhia realiza pagamentos a seus clientes com a finalidade de realizar o desenvolvimento de
mercado, tais como propaganda e marketing, conforme critérios pré-estabelecidos. Os gastos
relacionados a programas relacionados a propaganda e marketing são reconhecidos como despesa
de vendas. Ao final de cada exercício provisão é estimada e registrada com base nas metas já
atendidas, mas ainda não realizadas e uma provisão é constituída para tis valores no passivo, tendo
como contrapartida despesas de vendas. As estimativas de provisão levam em conta estimativas de
vendas, de atendimento aos critérios estabelecidos, bem como dados históricos.
A Companhia também mantém programas pelos quais oferece aos seus clientes descontos mediante
o atingimento de determinadas metas comerciais pré-definidas. Os descontos são apresentados
como deduções das vendas, quando associados ao preço da transação. A Companhia adota
estimativas com base em critérios dos contratos e dados históricos para estimar o valor de ajuste
das suas receitas.
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Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos decorrentes do curso normal
de seus negócios, envolvendo matérias tributárias, trabalhistas e cíveis. As provisões para essas
contingências são constituídas para todos os riscos referentes a processos judiciais que representem
perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança.
A avaliação da probabilidade de perda conforme nossa política, no seu tópico sobre o assunto, trata
da seguinte forma:
Objetivo: Para uma análise coerente e segura quanto aos efeitos jurídico, contábeis e financeiros
dos processos administrativos e judiciais, o Departamento Jurídico utiliza critérios objetivos para
avaliação da Probabilidade de Perda para cada processo judicial em que as empresas do Grupo
Intelbras fazem parte, servindo tal análise como parâmetro para o cálculo contábil de Provisões das
empresas.
Responsável: O Advogado Responsável fará a avaliação de Probabilidade de Perda e cadastrará o
resultado da análise no sistema de controle de processos utilizado pelo Departamento Jurídico ou
em sistema próprio, no caso do advogado externo. Havendo dúvidas quanto aos critérios escolhidos,
tais como pedido de esclarecimentos de auditorias internas ou independentes, assessores legais
internos ou externos, Alta Administração, demais áreas da empresa, caberá ao Advogado
Responsável, juntamente com a Gerência Jurídica, apresentar os relatórios e pareceres solicitados.
Processos acompanhados por advogados externos são relatados, com indicação da probabilidade
de perda, sempre que solicitado.
Definição do Advogado responsável: O Advogado Responsável, podendo ser externo ou interno, é
definido com base na matéria em litígio (trabalhista, tributária, consumidor, cível, entre outras),
especificidade da matéria (complexa, inovadora, consolidada, entre outros aspectos), volume de
demandas (repetitiva, eventual), risco e impactos (relevante, financeiro, contábil, comercial).
Atualmente, os Advogados Responsáveis são definidos da seguinte forma:
a. ações e procedimentos de âmbito trabalhista são conduzidos por advogados externos;
b. as demandas administrativas e cíveis, incluindo as relacionadas a produtos, são conduzidas
por advogado interno;
c.

as demandas tributárias, sejam judiciais ou administrativas, são conduzidas por advogado
internos e externos, conforme avaliação da Gerência Jurídica;

As demandas conduzidas por advogados externos são acompanhadas, inclusive com eventuais
definições de estratégias de atuação, pelo Departamento Jurídico.
Quando se aplica: A avaliação de Probabilidade de Perda se aplica a todos os processos com valor
envolvido conforme indicado pelo Advogado Responsável, nos seguintes momentos:
a. Ao receber uma nova ação judicial, ou mesmo no ingresso de um processo judicial, o
advogado responsável avalia os critérios e define a probabilidade de perda, cadastrando a
análise no campo “probabilidade” no sistema eletrônico de controle de processos judiciais;
b. Caso haja qualquer alteração dos critérios ao longo do processo, o advogado responsável
atualiza o critério no cadastro do processo. As decisões judiciais proferidas são marcos de
reavaliação do critério de probabilidade do processo.
c.

Ao encerrar a ação judicial, é avaliado o histórico de probabilidades e as novas condições
judiciais para validar se a probabilidade correspondeu ao resultado final, servindo tal caso
como referência aos processos semelhantes, revendo processos que podem ser impactados
a partir desta nova decisão.
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Conceitos importantes
a. Valor da causa: valor atribuído pelo autor ao litígio, indicado na petição inicial, podendo
corresponder ou não ao efetivo valor pretendido da demanda. O valor da causa é único e
não se altera ao longo do processo.
b. Valor envolvido: valor atribuído pelo Advogado Responsável (interno ou externo, conforme
a responsabilidade pelo acompanhamento) aos possíveis efeitos financeiros do litígio. O
valor envolvido é revisto ao longo do processo conforme avaliação dos advogados, mediante
fatos e decisões relevantes. O Valor envolvido também é o valor de referência utilizado para
Provisão Contábil de processos judiciais.
c.

Impacto ou valor relevante: considera-se impacto relevante todo valor envolvido acima de 0,5%
do Patrimônio Líquido da Intelbras, correspondendo tal percentual em 2020 a R$4,0 milhões.

d. Provisão: Valor final utilizado pela Controladoria para inclusão nas Contas Contábeis.
e. Provisões trabalhistas –Constituída para pagamento de ações trabalhistas, indicadas pelo
advogado da empresa como perdas prováveis.
f.

Provisões judiciais – Ações Cíveis: Constituída para o pagamento de ações judiciais oriundas
de falhas em produtos Intelbras. Provisão realizada mensalmente conforme unidade do
produto para as ações classificadas como perdas prováveis. A conta reflete as ações
judiciais e processos administrativos com probabilidade de perda Provável, de acordo com
o valor envolvido.

g. Provisões judiciais – ações cíveis: Constituída para o pagamento de ações judiciais oriundas
de ações cíveis em geral, excluídas as relacionadas a produtos. A conta reflete as ações
judiciais e processos administrativos com probabilidade de perda Provável, de acordo com
o valor envolvido.
h. Provisões Tributárias – Contingências tributárias: Constituída para atender eventuais
inconsistências nas apurações de tributos, objeto de questionamentos. Estão incluídas
nestas provisões as ações judiciais e processos administrativos com probabilidade de perda
Provável, de acordo com o valor envolvido.
A Diretoria da Companhia destaca que estas provisões são ajustadas periodicamente, a fim de refletir
mudanças circunstanciais, tais como a evolução em termos da natureza dos processos,
entendimentos jurisprudenciais recentes, prazo de prescrição aplicável e documentação disponível.
Historicamente, as ações judiciais em que a Companhia é parte resultam em um valor diferente do
previsto inicialmente. Caso a Companhia provisione todos os processos com o valor original da ação,
é possível que apresentar um valor provisionado sub ou superestimado. Por essa razão, os Diretores
da Companhia entendem que essa é uma política contábil crítica e que se deve efetuar estimativas
constantes para refletir o valor provável da melhor maneira.
Critérios de Classificação
Informações Litígio
1

Provas

2

Jurisprudência
Tribunais Superiores

Provável
Completas a favor da
parte contrária
Favorável parte contrária

3

Jurisprudência local

Favorável parte contrária

4

Histórico de decisões

5

Doutrina

Intelbras já foi condenada
Tese consolidada
favorável parte contrária
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Possível
Não há provas ou são
incompletas
Não há decisões ou não
são majoritárias
Não há decisões ou não
são majoritárias
Não há histórico
Não há tese consolidada

Remota
Completas a favor da
Intelbras
Favorável Intelbras
Favorável Intelbras
Intelbras já ganhou ações
Tese consolidada
favorável Intelbras
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10.6 – Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
A Companhia não possui informações ou itens relevantes que não estejam evidenciadas nas
demonstrações financeiras.
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10.7 – Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não aplicável, tendo em vista que as demonstrações financeiras da Companhia evidenciam todos
os itens relevantes de suas operações, resultados, situação econômica, financeira e patrimonial.
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10.8 – Plano de negócios
a.

Investimentos, incluindo:
i.descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Os Diretores da Companhia comentaram que a Companhia pretende seguir, ao longo dos próximos
5 anos, seu plano de investimento, composto, principalmente, por: (i) ampliação da capacidade
industrial e automação de processos produtivos (o montante previsto de R$180.000 mil ao longo dos
próximos dois anos, será aplicado em construções de áreas industriais nas plantas de Santa
Catarina, Minas Gerais e Amazonas, bem como aquisição de máquinas e equipamentos industriais,
como linhas automáticas de Montagem de Componentes de Superfície (SMD), maquinas de injeção
plástica e demais ativos necessários para a produção industrial da Companhia); (ii) investimentos
em Tecnologia da Informação, para ganhos de produtividade (cerca de R$120.000 mil serão
especialmente aplicados no desenvolvimento de plataformas para a integração das revendas ao
comércio eletrônico, bem como em automação de processos repetitivos e equipes de revisão e
melhoria de processos corporativos); (iii) cerca de R$250.000 mil para aquisição de participações
societárias estratégicas para as unidades de negócio da Companhia; e (iv) investimentos em Capex
para ampliação dos negócios de Hardware as a Service, estimados na ordem de R$150.000 mil,
acompanhado de investimentos nas áreas comercial e de desenvolvimento de produtos para
expansão desta modalidade de comercialização.
As tabelas abaixo apresentam os saldos dos nossos investimentos realizados no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, respectivamente.
Investimento
Edificações
Máquinas e Acessórios
Benfeitorias
Moldes
Software Intangível
Instrumentos e Aparelhos
Instalações
Móveis e Utensílios
Total

Investimento
Benfeitorias
Edificações
Ferramentas
Instalações
Instrumentos e Aparelhos
Maquinas e Acessórias
Moldes
Móveis e Utensílios
Software Intangível
Total

Posição em 30 de setembro de 2020
(em R$ mil reais)
268.510
789.718
2.626.519
4.963.391
4.567.244
1.204.437
83.268
96.734
108.809

Tipo de Investimento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
-

Posição em 31 de dezembro de 2019
(em R$ mil reais)
8.542.269
51.489.918
211.906
1.459.793
499.099
776.744
1.665.296
13.302
4.106.034
68.764.362

Tipo de Investimento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
-

Conforme exposto acima, pretendemos dar continuidade ao nosso plano de investimentos. Abaixo
apresentamos os valores totais estimados para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro
de 2020:
Investimento
Edificações
Máquinas e Acessórios
Benfeitorias
Moldes
Software Intangível

Previsão para 31 de dezembro de 2020
(em R$ mil reais)
1.722.222,6
1.207.968,0
3.133.697,9
6.522.593,7
3.457.316,6
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Instrumentos e Aparelhos
Instalações
Móveis e Utensílios
Total

1.844.017,9
83.268,1
176.524,6
18.147.609,4

Em andamento
Em andamento
Em andamento
-

ii.fontes de Financiamento dos investimentos
Os Diretores da Companhia comentaram que a Companhia pretende manter suas fontes atuais de
financiamento, quais sejam: (i) recursos próprios; (ii) recursos de terceiros (empréstimos) contraídos
com a finalidade específica de fomento tecnológico. Adicionalmente, a Companhia passa por um
processo de registro de oferta pública primária e secundária de ações ("Oferta"), sendo que, caso a
Oferta seja efetivamente realizada os recursos advindos da parte primária da Oferta terão a seguinte
destinação: (i) aquisições de participações societárias, para aumento do portfólio da Companhia e
entrada em novos mercados de atuação; (ii) aumento da capacidade industrial; (iii) investimentos em
Capex para: HaaS e SaaS (Hardware ou Software as a Service), necessários para aumentar o capital
de giro tanto para produzir, quanto para comercializar serviços, visto que os recebimentos dos
produtos serão recorrentes ao longo dos anos; (iv) projetos internos, tais como expansão do time
comercial e investimentos em tecnologia da informação.
iii.desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui desinvestimentos relevantes em
andamento, bem como não há previsão de desinvestimentos relevantes.
b.
Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Não aplicável, tendo em vista que, exceto pelo descrito no item 10.8a acima, na data deste Formulário
de Referência não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.
c.

Novos produtos e serviços, indicando:
i.

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Estamos continuamente investindo no desenvolvimento de novos produtos, a fim de expandir nosso
portfólio e reforçar ainda mais nossa presença no mercado em que atuamos. Atualmente, a
Companhia possui as seguintes pesquisas em andamento: (i) projetos de automação residencial com
a possibilidade de gerenciamento de lâmpadas com os interruptores smart, tanto o de sobrepor
quanto os de embutir; (ii) controladores speaker com tecnologia ALEXA; e (iii) dispositivos para
automação de tomadas que são nossas tomadas smart. Todos essas já lançados esse ano.
A Companhia ainda trabalha no desenvolvimento de: (i) sistemas de energia fotovoltaico tanto para
atendimento dos sistema On-Grid e Off-Grid; (ii) projetos em controle de acesso como video porteiro
com tecnologia sem fio e que possibilita o envio de evento através de aplicativo (Allo); (iii) projetos de
headset bluetooth; (iv) nova linha de câmera plug-in-play ou nova família Mibo com qualidade em Full
HD e acesso via aplicativo possibilitando ao usuário interação on-line; e (v) carregadores USB em
cascata, além de uma linha cabos acessórios para carregar celulares e outros equipamentos.
Para mais informações sobre o nosso processo de produção e sobre investimentos em pesquisa e
desenvolvimento, vide item 7.3a deste Formulário de Referência.
ii.

montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos
produtos ou serviços
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Em 30 de setembro de 2020, o montante gasto em projetos em aberto da Companhia era equivalente
a R$50.354 mil. Na data deste Formulário de Referência, não era possível quantificar a parcela deste
montante destinada para pesquisas e para o desenvolvimento dos produtos ou serviços.
iii.

projetos em desenvolvimento já divulgados

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia possuia 726 projetos em andamento já
divulgados, sendo que os principais estão descritos no item 10.8c (i) acima.
iv.

montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, o montante gasto em projetos em
aberto da Companhia era equivalente a R$50.354 mil. Na data deste Formulário de Referência, não
era possível quantificar a parcela deste montante destinada para pesquisas e para o desenvolvimento
dos produtos ou serviços.
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10.9 – Outros fatores com influência relevante
Despesas de Capital (CAPEX)
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, as despesas de capital (CAPEX) da
Companhia totalizaram R$42.483 mil, as quais foram alocadas principalmente em CAPEX
recorrente, e um terço deste valor na ampliação da capacidade industrial nas plantas da Companhia.
Empréstimos contraídos em moeda estrangeira e SWAP
Adicionalmente, estamos expostos ao risco cambial em razão dos contratos que celebramos com os
nossos fornecedores estrangeiros e com alguns de nossos clientes, bem como em decorrência de
empréstimos contraídos em moeda estrangeira (dólar), sendo que variações cambiais podem
impactar nossos custos com aquisições de produtos importados e nossa despesa financeira
associada a parte dos empréstimos que contraímos em moeda estrangeira (dólar).
Em 30 de setembro de 2020, o saldo em aberto de nossos empréstimos em dólar era equivalente a
R$102.599 mil (considerando o fechamento da cotação do dólar de R$5,6401 em 30 de setembro de
2020). Contratamos junto ao banco Citibank operação de swap observando as mesmas datas,
vencimentos e valores nocionais de nossos empréstimos contratados em moeda estrangeira,
substituindo-o pela variação percentual do CDI aplicada em um montante em Reais.
Em 30 de setembro de 2020, o saldo em aberto (passivo) de contratos com fornecedores celebrados
em dólar era equivalente a R$542.202 mil (considerando o fechamento da cotação do dólar de
R$5,6401 em 30 de setembro de 2020). Na mesma data, o saldo em aberto (ativo) de contratos com
cliente celebrados em dólar era de R$4.708 mil (considerando o fechamento da cotação do dólar de
R$5,6401 em 30 de setembro de 2020).
Benefícios Fiscais
Conforme mencionado no item 4.1 (Fatores de Risco) deste Formulário de Referência, somos
titulares de incentivos e benefícios fiscais federais, estaduais e municipais concedidos para a
indústria de equipamentos de informática e desenvolvimento de tecnologia, além de incentivos
regionais atrelados ao desenvolvimento de nossas atividades.
Na data deste Formulário de Referência, somos parte em acordos bilaterais com os Estados de
Santa Catarina, Amazonas e Minas Gerais, que reduzem a carga tributária efetiva da Companhia.
Os acordos decorrem de Termos firmados com a Secretaria da Fazenda dos Estados, que nos
garantem, dentre outros benefícios, diferimento parcial do ICMS incidente nas operações e créditos
presumidos mensais de ICMS equivalentes a um determinado percentual do valor do ICMS incidente
nas operações de saída de mercadorias. Esses percentuais e as operações sobre as quais eles
incidem dependem do Estado no qual mantemos esses benefícios fiscais. A fruição dos incentivos
está condicionada à observância de determinados requisitos como (i) realização de investimento
mínimo anual em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), conforme descrito no
item 10.8.a “i” deste formulário de Referência; (ii) apresentação anual dos relatórios às autoridades
competentes, em especial ao MCTIC e à SUFRAMA; (iii) cumprimento do PPB – Processo Produtivo
Básico, aprovado pelos respectivos decretos e portarias interministeriais; (iv) geração direta de
empregos; (v) manutenção de certos patamares de recolhimento de imposto, desembaraço
aduaneiro por meio dos portos e aeroportos do Estado concedente do benefício.
Em 08 de agosto de 2017 foi publicada a Lei Complementar n.º 160/2017, a qual teve como finalidade
a convalidação dos benefícios fiscais concedidos pelos Estados sem a anuência prévia do Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. Dessa forma, os benefícios fiscais que são objeto da
chamada “guerra fiscal” entre os Estados (dentre os quais aqueles que somos beneficiários), foram
reconhecidos e seus efeitos prorrogados pelos prazos cinco anos para as atividades comerciais, oito
anos para as atividades vinculadas ao comércio internacional e 15 anos para as atividades industriais
nos termos da norma acima citada, sendo todos esses prazos contados de 15 de dezembro de 2017,
data de publicação do Convênio ICMS 190/17 do CONFAZ.
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Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o efeito dos incentivos
e benefícios fiscais reconhecidos no nosso resultado sobre o nosso lucro líquido foi de R$142.720
mil ou 75,4%, R$129.914 mil ou 79,9% e R$130.824 mil ou 71,2%, respectivamente, líquido das
despesas vinculadas ao gozo dos incentivos e benefícios, verificadas nos mencionados exercícios
sociais. Nos mesmos exercícios, as despesas com pesquisas e desenvolvimento vinculadas ao gozo
dos incentivos e benefícios totalizaram R$19.959 mil, R$18.160 mil e R$15.154 mil, respectivamente.
Exceto pelo disposto acima, não há outras informações relevantes a serem informadas.
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11.1 – Projeções divulgadas e premissas
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480, de 01 de dezembro de 2009, conforme alterada,
a divulgação de projeções e estimativas neste Formulário de Referência é facultativa, desde que a
administração da Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas de qualquer tipo. Assim,
tendo em vista que nossa Companhia não divulga projeções e estimativas até o momento, optamos
por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive
operacionais e financeiras) relacionadas aos seus negócios ou atividades.
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11.2 – Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
Não houve divulgação de projeções pela administração de nossa Companhia nos últimos três
exercícios sociais.
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12.1 – Descrição da estrutura administrativa
a.
Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se
reportam ao conselho de administração
Nossa Administração é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria,
conjuntamente, regidos pela Lei das Sociedades por Ações, por nosso Estatuto Social e pelos
regimentos internos específicos de cada órgão (quando houver). Na data deste Formulário de
Referência, não possuíamos comitês técnicos ou consultivos criados por disposição estatutária.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada de nossa Companhia, tendo como
atribuição principal o estabelecimento das diretrizes e políticas gerais de negócios e supervisão da
Diretoria.
De acordo com o nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração deve ser composto por,
no mínimo, 3 (três) e, no máximo 10 (dez), Conselheiros, sendo ao menos 2 (dois) ou 20% (vinte por
cento) – o que for maior – Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento do Novo
Mercado, podendo ser eleitos até 10 (dez) membros suplentes, todos eleitos por Assembleia Geral
de acionistas e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de 1 (um) ano, sendo
permitida a reeleição.
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de novembro de 2020, nossa Companhia
aprovou o Regimento Interno do Conselho de Administração, o qual foi aditado pelo referido órgão
em 8 de janeiro de 2021, que tem como objetivo regular: (i) os princípios básicos de governança
corporativa que regerão o Conselho de Administração; (ii) a missão do Conselho de Administração;
(iii) os direitos e deveres dos membros do Conselho de Administração. (iv) o funcionamento do
Conselho de Administração e (v) o relacionamento do Conselho de Administração com a Diretoria e
demais órgãos de nossa Companhia.
Nosso Conselho de Administração poderá criar Comitês para o seu assessoramento, designando
seus membros e estabelecendo seus regimentos internos, incluindo regras sobre composição, prazo
de gestão, remuneração e funcionamento.
Além das responsabilidades atribuídas ao Conselho de Administração na forma da Lei das
Sociedades por Ações, Estatuto Social de nossa Companhia determina cumprir-lhe ainda:

(i)

convocar as Assembleias Gerais da Companhia;

(ii)

eleger e destituir os membros da Diretoria, bem como definir o número de cargos a
serem preenchidos na Diretoria da Companhia, e atribuir aos Diretores suas respectivas
funções, atribuições e limites de alçada não especificados no nosso Estatuto Social;

(iii)

controlar e fiscalizar o desempenho dos Diretores da Companhia e de suas controladas e
examinar as contas da respectiva administração sempre que o Conselho de
Administração julgar necessário, podendo para tanto examinar, a qualquer tempo, os
livros, documentos, certidões e registros da Companhia e de suas controladas, e solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração pelas mesmas;

(iv)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas controladas;

(v)

aprovar e alterar o plano de negócios ou o orçamento anual da Companhia e de suas
controladas;

(vi)

deliberar sobre a criação dos comitês de assessoramento e a eleição de seus membros;
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(vii) distribuir entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a
remuneração global fixada pela Assembleia Geral;

(viii) indicar e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de suas controladas;
(ix)

deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares e pagamento
de juros sobre o capital próprio;

(x)

aprovar, aditar ou extinguir programas de opção de outorga de compra de ações, de
acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, a administradores e empregados
da Companhia ou de sociedade sob seu controle, ou a pessoas naturais que lhes
prestem serviços, sem direito de preferência para os acionistas, na forma prevista neste
Estatuto;

(xi)

manifestar-se previamente sobre as propostas de emissão de ações e/ou quaisquer
valores mobiliários; pela Companhia e deliberar sobre a emissão de ações ou de bônus
de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, se for o caso;

(xii) aprovar a emissão de debêntures não conversíveis em ações, bem como de debêntures
conversíveis em ações, dentro do limite do capital autorizado;

(xiii) observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"),
autorizar a aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria,
cancelamento ou posterior alienação;

(xiv) opinar sobre as propostas dos órgãos de administração a serem submetidas à
aprovação da Assembleia Geral;

(xv) observado o disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia, aprovar a celebração, aditamento ou rescisão de contratos ou realização
de operações envolvendo partes relacionadas, exceto (a) entre a Companhia e
sociedades controladas da Companhia, nas quais a Companhia seja titular, direta ou
indiretamente, de 100% do capital social (b) operações realizadas no curso normal dos
negócios da Companhia (tais como, aprovação/pagamento de remuneração dentro do
limite já aprovado pelo Conselho de Administração, reembolso de despesas de viagens
profissionais/ treinamentos, renovação de transações com partes relacionados já
aprovadas pela Companhia), ocasiões em que os contratos ou operações poderão ser
aprovados pela Diretoria da Companhia;

(xvi) aprovar operações que envolvam ou visam à contratação de derivativos;
(xvii) aprovar a outorga ou concessão de quaisquer garantias, reais ou fidejussórias, e/ou
constituição de ônus reais nos ativos da Companhia, observado a vedação legal à
prática de atos de liberalidade, exceto (a) no caso de outorga ou a concessão de
garantias (inclusive fiança) pela Companhia ou por suas controladas em contratos de
locação celebrados pela Companhia ou pelas controladas da Companhia, assim como
seus respectivos aditivos e/ou renovações; ou (b) garantias judiciais ou extrajudiciais
necessárias para o regular prosseguimento de ações em que a Companhia ou suas
controladas sejam parte, ocasiões em que a outorga das mencionadas garantias será
aprovada pela Diretoria da Companhia;

(xviii) manifestar-se 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 alertando que é de responsabilidade de cada acionista a decisão final
sobre a aceitação da referida oferta pública de aquisição de ações, divulgado em até 15
(quinze) dias contados da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações,
devendo abordar, no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de
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aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos seus
acionistas e em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores
mobiliários de sua titularidade; (b) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; e (c) a respeito de alternativas à aceitação da oferta pública de
aquisição de ações disponíveis no mercado;

(xix) deliberar sobre a admissão à negociação de valores mobiliários de emissão da
Companhia em quaisquer mercados, bem como sobre ofertas de valores mobiliários de
sua emissão;

(xx) propor e submeter à aprovação da Assembleia Geral a saída da Companhia do Novo
Mercado ou, ainda, o cancelamento do registro de companhia aberta;

(xxi) aprovar e/ou alterar a política de endividamento da Companhia, incluindo o limite
máximo de endividamento;

(xxii) aquisição, venda, transferência ou qualquer forma de disposição ou oneração de
participações societárias pela Companhia, direta ou indiretamente, independentemente
do valor envolvido, observado o disposto no Art. 256 da Lei das Sociedades por Ações;

(xxiii) aprovar investimentos da Companhia em valor superior a R$20.000.000,00 num período
de 12 meses, desde que não previstos nos orçamentos anuais da Companhia;

(xxiv) aquisição ou venda de ativos da Companhia em valor superior a R$10.000.000,00 não
previstas nos orçamentos anuais da Companhia, exceto por aquisição ou venda de
participações societárias conforme disciplinado no item xxi do presente Artigo;

(xxv) qualquer contratação de endividamento ou qualquer confissão de dívida a ser realizada
quando a relação entre a dívida líquida da Companhia e o EBITDA da Companhia
apurado nos últimos 4 (quatro) trimestres revisados pelo auditor independente da
Companhia já esteja igual ou superior a 2 (duas) vezes; exceto se tais novos
endividamentos tiverem finalidade exclusiva de substituir endividamentos da
Companhia que venceram nos 3 meses imediatamente anteriores ou que vencerão nos
3 meses imediatamente subsequentes (i.e. rolagem), ocasião em que a contratação do
endividamento poderá ser aprovado pela Diretoria da Companhia;

(xxvi) contratação de empregados ou colaboradores que envolva remuneração anual total
(incluindo remuneração fixa, variável e benefícios) igual ou superior a R$1.200.000,00;

(xxvii)

alteração, rescisão, ou celebração de contratos envolvendo valores acima de
R$20.000.000,00, individualmente ou no agregado ao longo de 12 meses, excetuados
os contratos comerciais, inclusive de fornecimento e pedidos de compra feitos no curso
normal dos negócios da Companhia, os quais serão aprovados pela Diretoria;

(xxviii)

aprovação das informações trimestrais,
demonstrações financeiras da Companhia;

demonstrações

intermediárias

e

(xxix) aprovar o orçamento do Comitê de Auditoria da Companhia (quando em
funcionamento), da área de auditoria interna e de eventuais outros comitês que sejam
instituídos;

(xxx) aprovar as políticas de governança corporativa, códigos de conduta e regimentos
internos de órgãos da Companhia; e

(xxxi) resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições que a lei, o
Regulamento do Novo Mercado ou este Estatuto não confiram a outro órgão da
Companhia.
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Diretoria
A Diretoria de nossa Companhia é responsável pela administração dos negócios em geral e pela
representação legal em todos os atos necessários ou convenientes associados aos nossos negócios,
ressalvados os atos que por Lei e pelo nosso Estatuto Social reservem a competência ao Conselho
de Administração e/ou à Assembleia Geral de acionistas.
De acordo com nosso Estatuto Social, a nossa Diretoria deve ser composta por, no mínimo, 2 (dois)
e, no máximo, 6 (seis) Diretores, acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, eleitos e
destituíveis pelo Conselho de Administração, dos quais 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, e os demais, sendo permitida a cumulação de cargos,
para mandato unificado de até 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Caso aplicável, os demais Diretores terão as designações a eles conferidas pelo Conselho de
Administração, por meio de regimentos internos.
Compete ainda à Diretoria:

(i)

zelar pela observância da lei e do Estatuto Social da Companhia;

(ii)

zelar pela observância das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e nas
reuniões do Conselho de Administração;

(iii)

administrar e conduzir os negócios da Companhia, observadas as diretrizes traçadas
pelo Conselho de Administração, bem como a representação geral da Companhia, ativa
ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente;

(iv) nomear procuradores, devendo especificar no mandato, os atos e operações que

poderão praticar e a duração observado que, no caso de procuração para fins de
representação judicial, arbitral e administrativa, poderá ser por prazo indeterminado;

(v)

observado o disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia, aprovar a celebração, aditamento ou rescisão de contratos ou realização
de operações envolvendo partes relacionadas (a) entre a Companhia e sociedades
controladas da Companhia, nas quais a Companhia seja titular, direta ou indiretamente,
de 100% do capital social e (b) operações realizadas no curso normal dos negócios da
Companhia (tais como, aprovação/pagamento de remuneração dentro do limite já
aprovado pelo Conselho de Administração, reembolso de despesas de viagens
profissionais/ treinamentos, renovação de transações com partes relacionados já
aprovadas pela Companhia);

(vi) aprovar a outorga ou concessão de quaisquer garantias, reais ou fidejussórias, e/ou

constituição de ônus reais nos ativos da Companhia, exclusivamente nos seguintes
casos (a) outorga ou concessão de garantias (inclusive fiança) pela Companhia ou por
suas controladas em contratos de locação celebrados pela Companhia ou pelas
controladas da Companhia, assim como seus respectivos aditivos e/ou renovações; ou
(b) garantias judiciais ou extrajudiciais necessárias para o regular prosseguimento de
ações em que a Companhia ou suas controladas sejam parte;

(vii) aprovar investimentos da Companhia em valor inferior a R$20.000.000,00 num período

de 12 meses ou em qualquer valor desde que previsto nos orçamentos anuais da
Companhia;

(viii) alteração, rescisão, ou celebração de contratos (a) envolvendo valores inferiores a
R$20.000.000,00, individualmente ou no agregado ao longo de 12 meses; e (b) os
contratos comerciais, inclusive de fornecimento e pedidos de compra, neste caso "b",
independentemente do valor, desde que no curso normal dos negócios da Companhia;
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(ix) aquisição ou venda de ativos da Companhia em valor inferior a R$10.000.000,00 não
previstas nos orçamentos anuais da Companhia ou em qualquer valor desde que
previsto nos orçamentos anuais da Companhia, exceto, em qualquer caso, por
aquisição ou venda de participações societárias que deverão ser aprovadas pelo
Conselho de Administração, independentemente do valor;

(x)

qualquer contratação de endividamento ou qualquer confissão de dívida a ser realizada
quando (a) a relação entre a dívida líquida da Companhia e o EBITDA da Companhia
apurado nos últimos 4 (quatro) trimestres revisados pelo auditor independente da
Companhia seja inferior a 2 (duas) vezes; e (b) quando os novos endividamentos
tiverem a finalidade exclusiva de substituir endividamentos da Companhia que
venceram nos 3 meses imediatamente anteriores ou que vencerão nos 3 meses
imediatamente subsequentes (i.e. rolagem);

(xi) contratação de empregados ou colaboradores que envolva remuneração anual total
(incluindo remuneração fixa, variável e benefícios) inferior a R$1.200.000,00;

(xii) autorizar a abertura e o encerramento de filiais no País ou no exterior; e
(xiii) emitir e aprovar instruções internas julgadas úteis ou necessárias, observado o disposto
no Estatuto Social da Companhia e na regulamentação em vigor.

Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário
independente da administração da Companhia e dos auditores independentes. O Conselho Fiscal
pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará
somente no exercício social em que sua instalação for solicitada pelos acionistas, nos termos da Lei
das Sociedades por Ações.
De acordo com o nosso Estatuto Social, nosso Conselho Fiscal funcionará em caráter não
permanente, e, quando instalado, será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de
suplentes, todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo por
Assembleia Geral, para mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição, devendo, ainda, possuir
1 (um) Presidente. A composição, instalação e remuneração do Conselho Fiscal ocorrerão em
conformidade com a legislação em vigor.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal não poderá ser composto por (i)
membros de Conselho de Administração da Companhia; (ii) membros da Diretoria da Companhia;
(iii) empregados da Companhia; (iv) acionistas da Companhia; (v) empregados de sociedade que é
controlada pela Companhia ou de sociedade do mesmo grupo; ou (vi) cônjuges ou parentes até o
terceiro grau de qualquer membro do Conselho de Administração ou da Diretoria da Companhia; ou
(vii) cônjuges ou parentes até o terceiro grau de qualquer técnico ou fiscal de sociedade concorrente,
de acionista controlador de sociedade concorrente ou de sociedades controladas por sociedade
concorrente.
Comitês Estatutários e Não-Estatutários
Na data deste Formulário de Referência, não possuíamos Comitês Estatutários.
Em reunião realizada em 25 de novembro de 2020 ("RCA 25.11.2020"), os membros do nosso
Conselho de Administração deliberaram ratificar a criação do nosso comitê de auditoria ("Comitê de
Auditoria"), bem como eleger os seus membros. O Comitê de Auditoria é um órgão não estatutário
de assessoramento vinculado ao nosso Conselho de Administração, a quem se reporta, atuando
com independência em relação à Diretoria.
Os objetivos do Comitê de Auditoria são avaliar continuamente os sistemas de identificação de riscos
e os controles internos da Companhia, monitorando as exposições de risco da Companhia.
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Nosso Comitê de Auditoria é composto por 3 (três) membros, sendo: (i) 1 (um) membro
independente, conforme definido pelo Regulamento do Novo Mercado; (ii) 1 (um) membro com
reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação
editada pela Comissão de Valores Mobiliários que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade
de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as
responsabilidades dos administradores das entidades auditadas e no relacionamento com os
auditores independentes; e (iii) outro membro conforme indicação dos membros do nosso Conselho
de Administração.
Compete ao nosso Comitê de Auditoria:

(i)

Opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(ii)

Avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;

(iii)

Acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da
Companhia;

(iv) Revisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração a proposta do Apetite
ao Risco da Companhia elaborada pela Diretoria;

(v)

Avaliar e analisar a Estrutura de Gestão de Riscos e os Riscos da Companhia,
recomendando melhorias sempre que necessário; e

(vi) Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes
relacionadas.

Para o desempenho de suas funções, o nosso Comitê de Auditoria dispõe de autonomia operacional
e dotação orçamentária, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração. Não obstante,
o nosso Comitê de Auditoria deve possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca
do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de
regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção
do prestador e da confidencialidade da informação.
O nosso Comitê de Auditoria possui regimento interno próprio, o qual também foi aprovado no âmbito
da RCA 25.11.2020 e aditado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 08.01.2021.
A íntegra do regimento interno do nosso Comitê de Auditoria poderá ser acessada no nosso site de
relações com investidores (www.ri.intelbras.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), na categoria "Regimento Interno do Comitê de Auditoria".
i.

Adoção de regimento interno próprio, indicando o órgão responsável pela aprovação, data
da aprovação e local onde podem ser consultados

No âmbito da RCA 25.11.2020, o nosso Conselho de Administração aprovou o regimento interno do
nosso Conselho de Administração, o qual foi aditado pelo referido órgão em 08.01.2021. A íntegra
do regimento interno do nosso Conselho de Administração poderá ser acessada no nosso site de
relações com investidores (www.ri.intelbras.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), na categoria "Regimento Interno do Conselho de Administração".
O nosso Comitê de Auditoria possui regimento interno próprio, o qual também foi aprovado no âmbito
da RCA 25.11.2020 e aditado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 08.01.2021.
A íntegra do regimento interno do nosso Comitê de Auditoria poderá ser acessada no nosso site de
relações com investidores (www.ri.intelbras.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), na categoria "Regimento Interno do Comitê de Auditoria".
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ii.

Existência de comitê de auditoria estatutário, suas principais atribuições, forma de
funcionamento e se atende aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM

Na data deste Formulário de Referência, não possuíamos comitês estatutários.
iii.

Forma como o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,
indicando se a Companhia adota política de contratação de serviços de extra-auditoria com
o auditor independente, informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da
aprovação e local onde a política pode ser consultada

Embora a nossa Companhia não possua uma política formalizada de contratação de serviços extraauditoria, o nosso Conselho de Administração da Companhia seleciona o serviço de auditoria
independente dentre as empresas com melhores reputação e experiência no mercado. O nosso
Conselho de Administração deve assegurar que as demonstrações financeiras sejam auditadas por
auditor independente, com qualificação e experiência apropriadas. Adicionalmente, o nosso
Conselho de Administração, com o apoio do nosso Comitê de Auditoria, deve assegurar deve
assegurar-se de que os auditores cumpram com as regras profissionais de independência aplicáveis.
Para fins de avaliação do trabalho da auditoria independente, compete ao nosso Comitê de Auditoria
nos termos de seu regimento interno, supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios
financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos
relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores independentes, bem como opinar sobre a
contratação e destituição dos serviços de auditoria independente.
b.

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Na data deste Formulário de Referência, nossa Diretoria não possuía regimento interno próprio.
Ainda, em caso de complementação às competências fixadas por Lei ou regulamentação específica
e no nosso Estatuto Social, as competências de cada Diretor serão fixadas pelo Conselho de
Administração por meio de regimentos internos.
De toda forma, nosso Estatuto Social dispõe que compete ao Diretor Presidente:

(i)

supervisionar e fazer cumprir o respeito pela missão, visão e pelos valores da
Companhia por todos os membros da administração;

(ii)

definir o representante da Companhia em relação a qualquer assunto relevante ou
estratégico que, de alguma forma, afete a reputação ou a imagem da Companhia ou de
suas controladas, buscando sempre o melhor interesse da Companhia e de suas
controladas na condução destes assuntos, visando à preservação da reputação e dos
direitos tangíveis e intangíveis da Companhia e de suas controladas;

(iii)

responder ao Conselho de Administração em relação às atribuições acima descritas e
intermediar as relações entre os acionistas, investidores, a Companhia e o Conselho de
Administração;

(iv)

preparar o orçamento anual das verbas necessárias para o desempenho de suas
funções e seu assessoramento, que será inserido no orçamento anual da Companhia;
uma vez aprovado o referido orçamento, caberá ao Diretor Presidente alocá-lo da forma
que julgar mais adequado para a defesa dos interesses da Companhia; e

(v)

convocar e presidir as reuniões da Diretoria.

Adicionalmente, compete ao nosso Diretor Relações com Investidores, incluindo, mas não se
limitando, as seguintes atribuições:

(i)

representar isoladamente a nossa Companhia perante os órgãos de controle e demais
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instituições que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Central do Brasil,
B3, instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, entidades
administradoras de mercados de balcão organizados), competindo-lhe prestar
informações aos investidores, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às bolsas de valores
e mercados de balcão em que a Companhia tenha valores mobiliários de sua emissão
admitidos à negociação, bem como demais órgãos relacionados às atividades
desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no
exterior;

(ii)

monitorar o cumprimento das obrigações dispostas no Estatuto Social pelos acionistas
da Companhia e reportar à Assembleia Geral e ao Conselho de Administração, quando
solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências;

(iii)

tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a
CVM; e

(iv)

reportar ao Diretor Presidente qualquer situação relativa às questões referentes a
relações com investidores da Companhia.

Por fim, compete ao nosso Diretor Financeiro, incluindo, mas não se limitando, as seguintes
atribuições:

c.

(i)

planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às
operações de natureza financeira, contábil, fiscal e tributária da nossa Companhia;

(ii)

gerir as finanças da nossa Companhia;

(iii)

elaborar e revisar informações trimestrais, demonstrações intermediárias e
demonstrações financeiras da nossa Companhia, bem como o relatório anual da
administração da nossa Companhia;

(iv)

propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas áreas da nossa
Companhia, o orçamento da nossa Companhia e acompanhar seus resultados; e

(v)

coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimento e operações,
incluindo financiamentos, sempre no interesse da nossa Companhia.

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente

Tendo em vista que nosso Conselho Fiscal tem caráter não permanente, na data deste Formulário
de Referência, não possuíamos Conselho Fiscal instalado. Caso o Conselho Fiscal seja instalado,
ele será regido pelas disposições da Lei das Sociedades por Ações e por nosso Estatuto Social.
d.
mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada
órgão ou Comitê que se reporta ao conselho de administração
Os mecanismos de avaliação de desempenho de nossos órgãos e comitês são estabelecidos pelas
nossas políticas de governança corporativa e pelos regimentos internos dos órgãos da Administração
e de assessoramento à Administração.
(i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em
relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
Com o objetivo de aprimorar continuamente a sua efetividade, o nosso Conselho de Administração
realiza, pelo menos anualmente, a avaliação formal de seu próprio desempenho, do desempenho da
nossa Diretoria, e de seus membros, individualmente.
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O nosso Comitê de Auditoria, que se reporta ao nosso Conselho de Administração, deverá, nos
termos do artigo 12 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, realizar, no mínimo anualmente,
a sua auto-avaliação e seu processo de funcionamento e a avaliação individual de seus membros.
Será elegível para participar do processo de avaliação o membro que estiver na função por pelo
menos duas reuniões ordinárias desde a última avaliação. Esse processo é de responsabilidade do
Coordenador do nosso Comitê de Auditoria.
(ii) metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
Os membros da nossa Diretoria Executiva são avaliados de acordo com a sua performance, a partir
de metas objetivas e contribuições individuais derivadas do planejamento estratégico e do orçamento
anual aprovado pelo Conselho de Administração. Os principais indicadores utilizados são: EBITDA,
dívida liquida, crescimento da receita e NPS. Já com relação aos membros do nosso Conselho de
Administração, a avaliação leva em conta o cumprimento de metas relacionadas a diretrizes gerais
e estratégicas da nossa Companhia.
No processo de auto-avaliação de nosso Comitê de Auditoria, são consideradas as matérias tratadas
nas reuniões realizadas, bem como os parâmetros envolvendo questões de demonstrações
financeiras, gerenciamento de riscos e controles internos, responsabilidade da administração e da
auditoria interna, treinamentos e desenvolvimento profissional dos membros.
Em paralelo, a proposta de reeleição dos membros do nosso Conselho de Administração deverá
levar em consideração o seu bom desempenho durante o período, sua experiência e a assiduidade
nas reuniões durante o mandato anterior, conforme os resultados do processo de avaliação periódica
do nosso Conselho de Administração, bem como as conclusões quanto à adequação ou necessidade
de ajustes em sua composição. Já a proposta de reeleição dos membros dos nossos comitês deverá
considerar os resultados do processo de avaliação periódica do Comitê.
(iii) como os resultados da avaliação são utilizados pela Companhia para aprimorar o
funcionamento deste órgão
Os resultados consolidados das avaliações serão disponibilizados aos nossos órgãos e comitês
avaliados. Já os resultados das avaliações individuais poderão ser disponibilizados à pessoa
avaliada, individualmente, bem como ao Coordenador do nosso Comitê de Auditoria e ao Presidente
do nosso Conselho de Administração.
Dessa forma, os resultados das avaliações serão utilizados para estabelecer nossos planos de ação
para o contínuo aperfeiçoamento dos órgãos e comitês de nossa Companhia, além de contribuir para
a definição de metas para o ano subsequente.
(iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
Na data deste Formulário de Referência, nossa Companhia não havia contratado serviços de
consultoria ou assessoria externos para avaliação de desempenho de nossos órgãos e/ou comitês.
A contratação desses serviços poderá ser aprovada pela nossa administração oportunamente.
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12.2 – Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
a.

prazos de convocação

Conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações, a convocação dos nossos acionistas para as
assembleias gerais deverá ser realizada mediante o anúncio por 3 (três) vezes em órgão oficial da União
ou dos Estados e Distrito Federal e em outro grande jornal de circulação, sendo, no caso da nossa
Companhia, o “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” e o “Valor Econômico”, respectivamente.
Assim, o prazo de antecedência da primeira convocação é de 15 (quinze) dias antes da realização
da assembleia geral, e o da segunda convocação é de 8 (oito) dias antes da realização da referida
assembleia geral.
Contudo, a CVM poderá, a seu exclusivo critério, mediante decisão fundamentada de seu colegiado,
a pedido de qualquer acionista, e ouvida a nossa Companhia, aumentar, para até 30 (trinta) dias, a
contar da data em que os documentos relativos às matérias a serem deliberadas forem colocados à
disposição dos acionistas, o prazo de antecedência de publicação do primeiro anúncio de
convocação da assembleia geral, quando esta tiver por objeto operações que, por sua complexidade,
exijam maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas pelos acionistas.
A instalação das nossas assembleias gerais deverá ocorrer de acordo com o previsto na Lei das
Sociedades por Ações, e, conforme disposto em nosso Estatuto Social, serão presididas pelo Presidente
do nosso Conselho de Administração ou por quem esse indicar. Na ausência do Presidente do Conselho
de Administração, a Assembleia Geral será presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração, ou por quem o Vice-Presidente indicar, e, na sua ausência, por seu substituto.
As assembleias gerais da Companhia poderão ainda ser convocadas pelos acionistas da nossa
Companhia, nos termos do artigo 123, parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d”, e do artigo 150, § 2º da
Lei das Sociedades por Ações.
Conforme permitido pela Instrução CVM n° 622, de 17 de abril de 2020, nossas assembleias poderão
ser (i) presenciais, (ii) exclusivamente digitais, caso os acionistas somente possam participar e votar
por meio dos sistemas eletrônicos, ou (iii) parcialmente digitais, caso os acionistas possam participar
e votar tanto presencialmente quanto a distância. A nossa Companhia realizará a convocação da
referida assembleia, bem como a divulgação das informações relativas à realização da assembleia,
na forma da legislação e regulamentação aplicáveis.
Por fim, não adotamos práticas diferenciadas de convocação em relação às previstas na Lei das
Sociedades por Ações por acreditar que os parâmetros legais são suficientes para atingir os objetivos
da convocação, tendo em vista o perfil de nossos acionistas e a distribuição de nosso capital social.
b.

competências

Compete exclusivamente aos nossos acionistas, em sede de assembleia geral:

(i)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras anuais da nossa Companhia;

(ii)

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

(iii)

eleger e destituir os membros do nosso Conselho de Administração e do nosso
Conselho Fiscal, nesse último caso, se instalado;
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(iv)

fixar a remuneração global dos membros do nosso Conselho de Administração e da
nossa Diretoria, assim como a dos membros do nosso Conselho Fiscal, se instalado,
observado que caberá ao nosso Conselho de Administração deliberar sobre a
distribuição do montante global entre o nosso Conselho de Administração e a nossa
Diretoria;

(v)

aprovar ou alterar os planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra
ou subscrição de ações aos nossos administradores e empregados, assim como aos
administradores e empregados de outras sociedades controladas pela nossa
Companhia ou a pessoas naturais que lhes prestem serviços;

(vi)

atribuir bonificações em
desdobramentos de ações;

ações

e

decidir

sobre

eventuais

grupamentos

e

(vii) deliberar sobre proposta de saída da Companhia do Novo Mercado ou, ainda, sobre o
cancelamento do registro de companhia aberta, quando formulada pela nossa
Companhia;

(viii) escolher empresa especializada responsável pela elaboração do respectivo laudo de
avaliação das ações da nossa Companhia, em caso de cancelamento de registro de
companhia aberta;

(ix)

dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações para saída do Novo
Mercado, nos termos do Regulamento do Novo Mercado; e

(x)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja atribuída pelo nosso Conselho de
Administração.

Os acionistas de nossa Companhia poderão, ainda, nas assembleias gerais regularmente instaladas
e convocadas, deliberar sobre qualquer matéria relativa à nossa Companhia e tomar todas as
decisões que julgarem convenientes aos interesses da nossa Companhia, desde que tais matérias
constem da ordem do dia do instrumento convocatório da respectiva assembleia geral.
c.

endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral
estarão à disposição dos acionistas para análise

Os documentos referentes às nossas assembleias gerais estarão disponíveis para análise dos
nossos acionistas em nossa sede social, localizada na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial,
CEP 88104-800, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, e em nos seguintes endereços
eletrônicos: www.ri.intelbras.com.br; www.cvm.gov.br e www.b3.com.br.
d.

identificação e administração de conflitos de interesses

Nossa Companhia não adota mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas
assembleias gerais, aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação brasileira.
São hipóteses de impedimento de voto em razão de conflito de interesses do acionista àquelas:
(i)

relativas à aprovação de laudo de avaliação de bens com os quais concorrer para a
formação do capital social;

(ii)

relativas à aprovação de suas próprias contas como administrador;

(iii)

que possam beneficia-lo de modo particular; e

(iv)

que seu interesse seja conflitante com o da Companhia.
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e.

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Até a data deste Formulário de Referência, não houve qualquer solicitação de procuração pela
administração para o exercício do direito de voto, tampouco a nossa Companhia possui política estabelecida
para tal finalidade. Por esta razão, a Companhia observa o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades
por Ações e na Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, (“Instrução CVM
481”).
f.

formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas,
indicando se a Companhia exige ou dispensa o reconhecimento de firma, notarização,
consularização e tradução juramentada e se a Companhia admite procurações
outorgadas por acionistas por meio eletrônico

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o acionista pode ser representado na assembleia
geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da
Companhia ou advogado.
Conforme dispõe nosso Estatuto Social, nossos acionistas deverão depositar os instrumentos de
procuração com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da
assembleia geral.
Não dispensamos o reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada
das procurações.
Não admitimos procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
g.

formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto à distância, quando
enviados diretamente à Companhia, indicando se a Companhia exige ou dispensa
reconhecimento de firma, notarização e consularização

Conforme previsto nos artigos 21-A e seguintes da Instrução CVM 481, os nossos acionistas poderão
encaminhar, nas hipóteses previstas na Instrução CVM 481, bem como nas demais assembleias
gerais nas quais nossa Companhia, de forma discricionária, opte pela adoção do boletim de voto à
distância (“Boletim”) (conforme previsto no Manual da respectiva Assembleia), suas instruções de
voto em relação às matérias objeto da referida assembleia geral, mediante o preenchimento e o envio
do Boletim, que constará anexo ao respetivo Manual.
O Boletim deverá:
•

ser acessado, para impressão e preenchimento prévios, por meio de links previamente
indicados no Manual da respectiva assembleia geral; e

•

ser recebido no prazo de até 7 (sete) dias antes da data de realização da assembleia
geral. Eventuais boletins de voto recebidos após essa data serão desconsiderados.

Encerrado o prazo de votação à distância, o acionista não poderá alterar as instruções de voto já
enviadas, salvo no momento de ocorrência da respectiva assembleia geral, presencialmente ou por meio
de procurador regularmente constituído, mediante solicitação específica de desconsideração das
instruções de voto enviadas via Boletim, antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação.
No que se refere às formalidades necessárias para aceitação do referido Boletim, os seguintes
documentos devem ser enviados à nossa sede social, aos cuidados de nossa Diretoria de Relações
com Investidores / assembleia geral:
•

via original do Boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado
(todas as páginas), e assinado;
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•

cópia autenticada dos seguintes documentos:
(i)
para pessoas físicas: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou
passaporte) do acionista;
(ii)

para pessoas jurídicas: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou
passaporte) dos representantes legais e último estatuto / contrato social
consolidado em conjunto com os documentos societários que comprovem a
representação legal do acionista;

(iii)

para fundos de investimento: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH
ou passaporte) do representante legal, último regulamento consolidado do fundo
e estatuto/contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo em conjunto com os documentos
societários que comprovem os poderes de representação.

Exigimos o reconhecimento de firma dos Boletins assinados no território brasileiro e a notarização
daqueles concedidos fora do país.
Os documentos deverão ser encaminhados ao seguinte endereço postal, de nossa sede social:
A/C: Intelbras– Diretoria de Relações com Investidores
Rodovia BR 101 Km, 210
Área Industrial
São José/SC
CEP 88104-800
O acionista poderá também, se preferir, antecipar o encaminhamento dos documentos à nossa
Companhia, enviando as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos acima referidos para o
endereço eletrônico ri@intelbras.com.br.
De qualquer forma, é indispensável que nossa Companhia receba a via original (física) do Boletim e
a cópia dos demais documentos encaminhados anteriormente por e-mail pelo acionista, no prazo de
7 (sete) dias antes da data de realização da respectiva Assembleia, no endereço indicado acima.
Em até 3 (três) dias do recebimento dos referidos documentos, informaremos ao acionista, por meio
do endereço eletrônico indicado por ele no Boletim, acerca de seu recebimento e de sua aceitação.
Caso o Boletim não esteja regularmente preenchido ou acompanhado dos documentos
comprobatórios acima descritos, este será desconsiderado e tal fato será informado ao acionista por
meio de comunicação digital enviada para o endereço eletrônico indicado no Boletim, que indicará a
necessidade de reenvio do Boletim ou dos documentos que o acompanham (desde que haja tempo
hábil), descrevendo os procedimentos e prazos necessários à regularização do voto à distância.
Comunicaremos ao acionista caso os documentos recebidos sejam insuficientes para que o voto
seja considerado válido.
Durante o prazo de votação, o acionista poderá enviar nova instrução de voto à nossa Companhia,
caso entenda necessário, de modo que será considerada no mapa de votação de nossa Companhia
a última instrução de voto apresentada.
h.

se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância

Nossa Companhia não disponibiliza sistema eletrônico próprio de recebimento de voto à distância
ou de participação à distância.
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i.

instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação,
chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal
no boletim de voto a distância

De acordo com o artigo 21-L, I, da Instrução CVM 481, o acionista titular de, no mínimo, 2,5% de
determinada espécie de ações de emissão da Companhia poderá, observados os demais prazos e
condições estabelecidos pela regulamentação vigente, solicitar a inclusão de candidatos ao
Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia no boletim de voto à distância.
Adicionalmente, em consonância com o inciso II do referido artigo, o acionista titular de no mínimo
5% de determinada espécie de ações de emissão da Companhia poderá, observados os demais
prazos e condições estabelecidos pela regulamentação vigente, solicitar a inclusão de propostas de
deliberação no boletim de voto à distância disponibilizado por ocasião de assembleia geral ordinária
da Companhia.
Caso o acionista que cumpra o requisito exposto no parágrafo anterior queira incluir propostas de
deliberação, chapas ou candidatos a membros de nosso Conselho de Administração ou de nosso
Conselho Fiscal (caso instalado) no boletim de voto à distância, será necessário que apresente tais
propostas por meio de correspondência enviada ao endereço disposto no item 12.2.g acima,
juntamente com os documentos pertinentes à proposta, ou por meio do endereço eletrônico
ri@intelbras.com.br, nos prazos e demais condições estabelecidos pela regulamentação vigente.
j.

se a Companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias

Nossa Companhia não dispõe de páginas ou fóruns na rede mundial de computadores destinados a
receber comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias. Não obstante o acima
exposto, nossa Companhia disponibiliza endereço eletrônico (www.ri.intelbras.com.br) por meio do
qual é possível aos seus acionistas dirimir dúvidas e obter esclarecimentos adicionais sobre as
matérias incluídas em pauta.
k.

outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de
voto a distância
A) Exercício mediante envio de instruções de preenchimento transmitidas ao
escriturador da Companhia

Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações escrituradas pelo Itaú
Corretora de Valores S.A. (“Instituição Escrituradora”) e que não estejam depositadas em depositário
central.
O acionista titular de ações que não estejam depositadas em depositário central – i.e., junto à B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) – e que optar por exercer o seu direito de voto à distância por
intermédio da prestadora de serviço de escrituração das ações de emissão de nossa Companhia, a
Instituição Escrituradora, deverá comparecer a qualquer uma das agências da Instituição
Escrituradora em até 7 (sete) dias antes da data de realização da Assembleia, durante o horário de
expediente bancário local, munido do boletim de voto à distância preenchido, rubricado e assinado,
para que as informações constantes no boletim do voto â distância sejam transferidas para os
sistemas da Instituição Escrituradora.
Assim, consoante os termos do artigo 21-B da Instrução CVM n°481, o acionista deverá transmitir as
instruções de preenchimento do boletim de voto à distância à Instituição Escrituradora em até 7 (sete)
dias antes da data da realização da assembleia a ser realizada.
Em caso de dúvidas, os acionistas poderão entrar em contato com a Instituição Escrituradora, por
meio dos seguintes canais:
Atendimento a acionistas
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3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
A Instituição Escrituradora informa que os dados acima foram inseridos apenas para que o acionista
possua um canal para esclarecer eventuais dúvidas relativas ao envio do boletim de voto distância
à Instituição Escrituradora. Destaca-se que a Instituição Escrituradora não aceitará o recebimento de
boletins de voto à distância por meio de envio eletrônico, sendo certo que só serão considerados os
boletins de voto à distância que forem apresentados através de qualquer agência da Instituição
Escrituradora.
B) Exercício mediante envio de instruções de preenchimento transmitidas aos agentes
de custódia
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações custodiadas no
depositário central – i.e., junto à B3. Nesse caso, o voto à distância será exercido pelos acionistas
de acordo com os procedimentos adotados por seus respectivos agentes de custódia.
O acionista titular de ações depositadas na central depositária da B3 que optar por exercer seu direito
de voto à distância por intermédio de prestadores de serviços deverá transmitir as suas instruções
de voto a seus respectivos agentes de custódia, observadas as regras por eles determinadas, que,
por sua vez, encaminharão tais manifestações de voto à central depositária da B3.
Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus respectivos agentes de custódia e
verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim à
distância, bem como os documentos e informações por eles exigidos para o exercício de tal
faculdade.
Nos ternos do artigo 21-B da Instrução CVM 481, o acionista deverá transmitir as instruções de
preenchimento do boletim de voto à distância para seus agentes de custódia em até 7 (sete) dias
antes da data de realização da respectiva Assembleia, salvo se prazo menor for estabelecido por
seus agentes de custódia.
Vale notar que, conforme determinado pelo art. 21-S da Instrução CVM 481, a central depositária da
B3, ao receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus respectivos agentes de
custódia, desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação
que tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ.
A nossa Companhia mantém uma área de relações com investidores dedicada ao esclarecimento de
dúvidas dos seus acionistas e mercado em geral, inclusive de questões relacionadas às assembleias.
Em caso de dúvidas, o acionista poderá entrar em contato por meio do e-mail ri@intelbras.com.br.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
a.

número de reuniões realizadas no último exercício social, descriminado entre número
de reuniões ordinárias e extraordinárias

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram realizadas 12 reuniões ordinárias
do nosso Conselho de Administração.
b.

se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho

Para informações sobre disposições do Acordo de Acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho, vide seção 15.5, letra “g” deste
Formulário de Referência.
c.

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Em 25 de novembro de 2020, nosso Conselho de Administração aprovou a nossa política de
transações com partes relacionadas, a qual foi aditada pelo referido órgão em 8 de janeiro de 2021
("Política de Transações com Partes Relacionadas"). A nossa Política de Transações com Partes
Relacionadas visa estabelecer regras a fim de assegurar que todas as decisões envolvendo partes
relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesses sejam tomadas tendo em vista
os nossos interesses.
A Política de Transações com Partes Relacionadas interpreta conflito de interesses como uma situação que
emerge quando uma pessoa se encontra envolvida em processo decisório, negócio ou potencial transação
em que ela tenha o poder de influenciar ou direcionar o resultado final deste processo e, assim, assegurar
uma vantagem indevida para si, algum familiar ou terceiros, ou ainda que possa interferir na sua capacidade
de julgamento isento, prejudicando o nosso melhor interesse. Dessa forma, a nossa Política estabelece
alguns procedimentos a serem observados pelos administradores envolvidos em operações com partes
relacionadas ou potenciais conflitos de interesse.
Os nossos administradores ou os administradores de nossas controladas envolvidos no processo de
aprovação de qualquer transação com partes relacionadas, que estiverem em uma situação pessoal
de conflito de interesses, deverão informar essa situação à nossa Diretoria ou ao nosso Conselho de
Administração (a depender do órgão responsável pela aprovação da transação com parte
relacionada) e deverão explicar seu envolvimento na transação e, mediante solicitação, fornecer
detalhes e explicações sobre os termos e condições da transação e sua situação. Neste caso, o(s)
administrador(es) conflitado(s) deverá(ão) se ausentar de todo processo de discussão, incluindo do
processo de votação da matéria, sendo permitida em caráter de exceção, a prestação de eventual
esclarecimento pelo(s) administrador(es) conflitado(s), caso solicitado pelos demais membros do
Conselho de Administração, ou da Diretoria, conforme o caso.
Além disso, caso algum membro do Conselho de Administração ou Diretor Estatutário, que possa ter
um potencial ganho privado decorrente de alguma decisão, não manifeste seu conflito de interesses,
qualquer outro membro do órgão ao qual pertence que tenha conhecimento da situação deverá fazêlo. Neste caso, a não manifestação voluntária do administrador será considerada uma violação à
nossa Política, sendo levada ao Conselho de Administração para avaliação de eventual ação
corretiva. Eventual manifestação da situação de conflito de interesses e a subsequente abstenção
deverão constar necessariamente da ata da reunião do órgão responsável pela aprovação da
transação com parte relacionada.
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Para mais informações sobre a nossa Política de Transações com Partes Relacionadas, vide item
16.1 deste Formulário de Referência. A íntegra da nossa Política de Transações com Partes
Relacionadas pode ser acessada no nosso site de relações com investidores
(www.ri.intelbras.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na
categoria "Política de Transações entre Partes Relacionadas".
Adicionalmente, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os administradores que
também forem acionistas de nossa Companhia não poderão votar nas deliberações de assembleia
geral relativas:

d.

(i)

ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social;

(ii)

à aprovação de suas contas como administrador; e

(iii)

quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse
conflitante com o nosso.

se a Companhia possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho
de administração formalmente aprovada, informando
(i) órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso a Companhia
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado

Em reunião realizada em 25 de novembro de 2020 ("RCA 25.11.2020"), os membros do nosso
Conselho de Administração aprovaram a nossa política de indicação dos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Comitês de Assessoramento, a qual foi aditada
pelo referido órgão em 8 de janeiro de 2021 ("Política de Indicação"). A íntegra da nossa Política de
Indicação pode ser acessada no nosso site de relações com investidores (www.ri.intelbras.com.br)
e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na categoria "Política de Indicação".
(ii) principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação
dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus
membros
A Política de Indicação estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a indicação de
membros ao Conselho de Administração, Diretoria e membros de comitês de assessoramento do
Conselho de Administração da nossa Companhia. Como diretriz geral, a Política prevê que o
processo de indicação de candidatos deve visar que os cargos elegíveis sejam preenchidos por
membros de perfil diversificado, levando-se em conta conhecimentos, experiências,
comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e gênero. Adicionalmente, os indicados aos cargos
deverão ser profissionais altamente qualificados, com notável experiência profissional, técnica e
acadêmica, com reputação ilibada.
Os principais procedimentos estabelecidos pela Política de Indicação estão descritos abaixo:
1) Conselho de Administração
•

A composição do Conselho de Administração deverá ser avaliada ao final de cada mandato
para buscar o atendimento aos critérios constantes da Política de Indicação, quando da
aprovação dos candidatos propostos pela administração.

•

A proposta de reeleição dos membros do Conselho de Administração deverá levar em
consideração o seu bom desempenho durante o período, sua experiência e a assiduidade
nas reuniões durante o mandato anterior, conforme os resultados do processo de avaliação
periódica do Conselho de Administração, bem como as conclusões quanto à adequação ou
necessidade de ajustes em sua composição.
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•
•

O Conselho de Administração sempre indicará uma chapa de candidatos a ser submetida à
apreciação da Assembleia Geral.
Cada candidato ao cargo de conselheiro independente deverá apresentar declaração ao
Conselho de Administração, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de
independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, contemplando a respectiva
justificativa, caso aplicável.

•

O Conselho de Administração deverá aprovar a manifestação sobre a independência do(s)
candidato(s) a membro(s) independentes do Conselho de Administração, a ser inserida na
proposta da administração referente à assembleia geral que deliberar sobre a eleição de
administradores. Referido procedimento não se aplica às indicações de candidatos a membro do
Conselho de Administração: (a) que não atendam ao prazo de antecedência para inclusão de
candidatos no boletim de voto, conforme disposto na regulamentação editada pela CVM sobre
votação a distância; e (b) para eleição mediante votação em separado, nos termos da lei.

•

Observados os percentuais de ações e demais condições previstas na regulamentação e
legislação aplicáveis, os acionistas podem indicar membros para compor o Conselho de
Administração quando houver cargos vagos, com ao menos 25 (vinte e cinco) dias antes da
data prevista para realização da Assembleia Geral que deliberar sobre a eleição de membro
do Conselho de Administração.

•

A indicação de candidato dentro do prazo previsto no item anterior possibilitará a inclusão
do nome do mesmo no boletim de voto à distância e inclusão de suas informações na
proposta da administração referentes à Assembleia Geral que deliberar sobre a eleição de
membro do Conselho de Administração.

•

A indicação de candidato fora do prazo previsto no item anterior não possibilitará a inclusão
do nome do candidato no boletim de voto à distância e informações na proposta da
administração. Não obstante, a solicitação de inclusão de candidato será amplamente
divulgada ao mercado ou, caso não haja tempo hábil, na própria Assembleia Geral.

2) Diretoria
•

O Conselho de Administração deverá indicar para a composição da Diretoria Estatutária
profissionais que possuam a habilidade de harmonizar os nossos interesses com os interesses
de nossos acionistas, gestores e colaboradores, tendo como base a legalidade e a ética.

•

Os candidatos a membro da nossa Diretoria deverão atender aos seguintes critérios: (i)
alinhamento e comprometimento com os nossos valores e a nossa cultura; (ii)
comprometimento com os princípios e demais disposições do nosso Código de Ética,
Conduta e Conformidade; (iii) disponibilidade de tempo para dedicar-se exclusivamente e
em tempo integral na função exercida na nossa Companhia; e (iv) habilidades para
implementar as estratégias, enfrentar os desafios e atingir os nossos objetivos.

•

O Conselho de Administração deverá buscar eleger como Diretor Presidente um executivo
apto a liderar a gestão dos nossos negócios, com observância aos limites de risco e às
diretrizes aprovados pelo nosso Conselho de Administração.

•

A proposta de reeleição dos membros da Diretoria deverá considerar sua avaliação periódica
pelo Conselho de Administração.

3) Comitês de Assessoramento
•

A eleição dos membros dos comitês de assessoramento da nossa Companhia deverá ser
feita, obrigatoriamente, pelo nosso Conselho de Administração.

A proposta de reeleição dos membros dos comitês deverá considerar os resultados do processo de
avaliação periódica do comitê.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
12.4 – Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
Nosso Estatuto Social prevê que nossa Companhia, nossos acionistas, administradores e os
membros do Conselho Fiscal (caso instalado), efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver,
por meio de arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, e na forma de seu
regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre as pessoas aqui
mencionadas, e que esteja relacionada com ou oriunda especialmente da aplicação, validade,
eficácia, interpretação, violação e efeitos das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações,
em nosso Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil ou CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado
de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo Mercado.

882

PÁGINA: 246 de 356

883
Engenheiro Mecânico

625.813.849-72

Administrador

994.457.430-91

17/07/1953
Engenheiro Mecânico

Yoshio Kawakami

837.884.338-68

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

17/07/1981

Antônio de Freitas Aiquel

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

09/01/1965

Engenheiro Geotécnico

Gilberto Heinzelmann

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

236.746.098-19

Lin Xiong
24/07/1986

Contador

343.154.039-20

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

13/01/1959

Rafael Boeing

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

Economista

288.562.959-20

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

12 - Diretor de Relações com
Investidores

Pertence apenas à Diretoria

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

Pertence apenas à Diretoria

24/01/1955

Altair Angelo Silvestri

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

Até 25/11/2021

Sim

Até 25/11/2021

Sim

Até 25/11/2021

Sim

Até 25/11/2021

Sim

Até 25/11/2021

Sim

Até 25/11/2021

0.00%

6

100.00%

4

100.00%

1

100.00%

1

0.00%

26

0.00%

15
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Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato
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Profissão

CPF

Administrador

098.535.539-53

Empresária

467.374.720-87

Administrador

007.231.979-89

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

Até 25/11/2021

Sim

Até 25/11/2021

Sim

Até 25/11/2021

100.00%

4

100.00%

17

100.00%

15

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Rafael Boeing - 343.154.039-20

PÁGINA: 248 de 356

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Altair Angelo Silvestri é graduado em ciências econômicas pela Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina e pós-graduação em Economia Industrial pela Universidade Federal de Santa Catarina. O
Sr. Altair Angelo Silvestri ingressou na nossa Companhia em 1979, fez parte da gerência de 1.981 a 1.986, e, compõe a diretoria há mais de 20 anos, atuando como diretor administrativo e financeiro de 1.986 a
1.991, diretor industrial, pesquisa e desenvolvimento, de 1.997 a 2.005 diretor superintendente e vice-presidente, e diretor presidente desde 2.005.

Altair Angelo Silvestri - 288.562.959-20

Experiência profissional / Critérios de Independência

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

04/07/1978

Pedro Horn de Freitas

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

05/03/1953

Jane Savi de Freitas

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

31/10/1951

Jorge Luiz Savi de Freitas

O Sr. Yoshio Kawakami também é
membro do Comitê de Auditoria da
Companhia.

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
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Jorge Luiz Savi de Freitas - 098.535.539-53

PÁGINA: 249 de 356

O Sr. Yoshio Kawakami é membro independente do Conselho de Administração de nossa Companhia e declara que cumpre os requisitos para tal cargo e que não se enquadra em nenhuma situação que implique a
perda de sua independência do conselheiro, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Yoshio Kawakami formou-se em 1.978 em Engenharia Mecânica de Produção pela Faculdade de Engenharia Industrial -FEI. O Sr. Yoshio Kawakami foi presidente da Volvo Construction Equipment Latin
America entre julho de 2000 e outubro de 2012. desde 2012 atua como consultor de empresas nas áreas de gestão empresarial e conselheiro de empresas privadas. O Sr. Yoshio Kawakami é conselheiro da
Intelbras desde 2014.

Yoshio Kawakami - 837.884.338-68

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Antonio de Freitas Aiquel formou-se em 2005 em Administração de Empresas pela PUCRS e possui diploma de MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), conferido em 2012. O Sr.
Antonio de Freitas Aiquel ingressou na Intelbras, em 2006 como Gerente Nacional de Vendas, tendo sido Gerente de Marketing de Produto em 2009 até 2011 quando deixou a empresa para atuar na holding familiar
e, atualmente, é Conselheiro de Administração da Intelbras e empresário do ramo de veículos esportivos premium.

Antônio de Freitas Aiquel - 994.457.430-91

O Sr. Gilberto Heinzelmann é membro independente do Conselho de Administração de nossa Companhia e declara que cumpre os requisitos para tal cargo e que não se enquadra em nenhuma situação que
implique a perda de sua independência do conselheiro, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em
julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Gilberto Heinzelmann é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui MBA Executivo pela Universidade Positivo e pós -graduação em Engenharia de Materiais pela
FERJ. O Sr. Gilberto Heinzelmann é CEO da ZEN SA desde 2012, membro do Conselho de Administração da Librelato S.A. desde 2019, membro do Conselho Estratégico da FIESC desde 2019 e co-fundador e
sócio da TNS Nanotecnologia Ltda. desde 2010. O Sr. Gilberto Heinzelmann ingressou na Intelbras em 2020 Conselheiro de Administração. Além disso, o Sr. Gilberto Heinzelmann foi membro do Conselho de
Curadores da Fundação CERTI no período de 2012 a 2019.

Gilberto Heinzelmann - 625.813.849-72

O Sr. Lin Xiong é membro do Conselho de Administração de nossa Companhia e declara não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer
condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Lin Xiong é graduado como engenheiro geotécnico pela Southeast University na China. Atualmente é o administrador da Dahua Technology Brasil Comércio e Serviços em Segurança Eletrônica Ltda., tendo
ingressado em nossa Companhia, em 2019 como Conselheiro de Administração, função que ocupa atualmente.

Lin Xiong - 236.746.098-19

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Rafael Boeing é graduado em ciências contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui MBA em Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas. O Sr. Rafael Boeing possui mais de 30 anos
de experiência na carreira executiva. Foi Diretor da Financeiro da empresa Refinadora Catarinense S.A., empresa do Grupo Portobello de 1.990 a 1.994. Na nossa Companhia, atua como Diretor Financeiro desde
1.994 e como Diretor de Relações com Investidores desde novembro de 2020.
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N/A

Pedro Horn de Freitas - 007.231.979-89

N/A

Jane Savi de Freitas - 467.374.720-87

N/A

Jorge Luiz Savi de Freitas - 098.535.539-53

N/A

Yoshio Kawakami - 837.884.338-68

N/A

Antônio de Freitas Aiquel - 994.457.430-91

N/A

Gilberto Heinzelmann - 625.813.849-72

N/A

Lin Xiong - 236.746.098-19

N/A

Rafael Boeing - 343.154.039-20

N/A

Altair Angelo Silvestri - 288.562.959-20

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 250 de 356

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Pedro Horn de Freitas formou-se em 2004 em administração de empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina. O Sr. Pedro Horn de Freitas ingressou em nossa Companhia, em 2000 como assistente
de Novos Negócios, tendo sido analista de marketing de produto em 2002, gerente comercial para pequenos e médios varejos em 2004, Gerente Nacional de vendas em 2006, diretor comercial de varejo em 2008,
diretor de Marketing em 2009 e Conselheiro a partir de 2011 de nossa Companhia até hoje.

Pedro Horn de Freitas - 007.231.979-89

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

A Sra. Jane Savi de Freitas formou-se em 1978 em Relações Públicas pela PUCRS. É acionista e faz parte do Conselho de Administração da nossa Companhia desde 2009.

Jane Savi de Freitas - 467.374.720-87

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Jorge Luiz Savi de Freitas formou-se em 1976 em Administração de Empresas pela PUCRS. Ingressou na nossa Companhia em 1976, atuando como gerente do Departamento Administrativo e posteriormente
Diretor Administrativo Financeiro. De 1980 a 2005 atuou como presidente/CEO da nossa Companhia. Em 2005 assumiu o cargo de presidente do Conselho de Administração, permanecendo até o momento, 2020.
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria
Engenheiro Mecânico

Profissão

Tipo de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria
Administrador

Economista

Membro Efetivo (Coordenador)

Outros

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

25/11/2020

05/04/1963

25/11/2020

17/05/1959

25/11/2020

17/07/1953

Data eleição

Data de
nascimento

1

25/11/2020

1

25/11/2020

1

25/11/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

25/11/2022

0.00%

25/11/2022

0.00%

25/11/2022

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Marciel Manoel Linhares - 480.639.409-20

PÁGINA: 251 de 356

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Marcos Antônio Quintanilha é graduado em Economia e Contabilidade e possui especialização em Práticas Contábeis Brasileira pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e conhecimentos de
Princípios Contábeis Norte-Americanos (USGAAP), contando com experiência na revisão e avaliação de sistemas de controles internos, que incluem Certificações de acordo com a SOX (Lei Norte Americana Sobre
Certificações de Sistemas de Controles Internos). O Sr. Marcos atuou nas áreas de auditoria e exerceu a função de Sócio Líder do Grupo de Power & Utilities da EY Brasil, bem como o de Coordenador do Grupo de
Trabalho do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Adicionalmente, atuou ao longo de sua carreira por meio da liderança de diversas equipes de alta performance, sendo o responsável pela fundação de
escritórios regionais da EY, tendo sido inclusive nomeado como representante da EY nas Comissões de Transmissão e Geração da Associação Brasileira da Industria de Base (ABIDB).

Marcos Antônio Quintanilha - 006.840.298-80

O Sr. Yoshio Kawakami é membro independente do Conselho de Administração de nossa Companhia e declara que cumpre os requisitos para tal cargo e que não se enquadra em nenhuma situação que implique a
perda de sua independência do conselheiro, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Yoshio Kawakami formou-se em 1.978 em Engenharia Mecânica de Produção pela Faculdade de Engenharia Industrial -FEI. O Sr. Yoshio Kawakami foi presidente da Volvo Construction Equipment Latin
America entre julho de 2000 e outubro de 2012. desde 2012 atua como consultor de empresas nas áreas de gestão empresarial e conselheiro de empresas privadas. O Sr. Yoshio Kawakami é conselheiro da
Intelbras desde 2014.

Yoshio Kawakami - 837.884.338-68

Experiência profissional / Critérios de Independência

Não possui outros cargos ou funções na Companhia.

480.639.409-20

Marciel Manoel Linhares

Não possui outros cargos ou funções na Companhia.

006.840.298-80

Marcos Antônio Quintanilha

O Sr. Yoshio Kawakami também é Membro Efetivo (Independente) do Conselho de Administração.

837.884.338-68

Yoshio Kawakami

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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N/A

Marciel Manoel Linhares - 480.639.409-20

N/A

Marcos Antônio Quintanilha - 006.840.298-80

N/A

Yoshio Kawakami - 837.884.338-68

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 252 de 356

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Marciel Manoel Linhares é graduado em Administração e possui especialização em Consultoria Empresarial pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e pós-graduação em Gestão Empresarial pela
Universidade Gama Filho. Atuou nas áreas de engenharia e desenvolvimento de produtos na WEG Motores. O Sr. Marciel Atua na nossa Companhia há 31 anos, acumulando experiência nas gerências dos
departamentos de Controle de Qualidade, Pós-Vendas e Recursos Humanos. Atualmente é gerente de Qualidade, Meio Ambiente e Compliance.

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

889

467.374.720-87 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

82.901.000/0001-27

098.535.539-53 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

238.105.560-68 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

82.901.000/0001-27

82.901.000/0001-27 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Jorge Luiz Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

098.535.539-53 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

PÁGINA: 253 de 356

82.901.000/0001-27 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

O Sr. Jorge é acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e
12.5/6 deste Formulário de Referência.
A Sra. Janete é acionista controladora da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Observação

A Sra. Janete é acionista controladora da nossa Companhia.

Janete Savi de Freitas

Pessoa relacionada

O Sr. Jorge é acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração da nossa Companhia.

Jorge Luiz Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

O Sr. Jorge é acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e
12.5/6 deste Formulário de Referência.
A Sra. Jane é acionista controladora e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2,
15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Observação

A Sra. Jane é acionista controladora e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia.

Jane Savi de Freitas

Pessoa relacionada

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

82.901.000/0001-27 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

098.535.539-53 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

CPF

O Sr. Jorge é acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração da nossa Companhia.

Jorge Luiz Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

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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82.901.000/0001-27

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

439.873.549-68 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

CPF

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

467.374.720-87 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

439.873.549-68 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

82.901.000/0001-27

82.901.000/0001-27 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

467.374.720-87 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

Observação

O Sr. Janete é acionista controladora da nossa Companhia.

Janete Savi de Freitas

Pessoa relacionada

238.105.560-68 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

A Sra. Jane é acionista controladora e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia.

Jane Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

82.901.000/0001-27
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82.901.000/0001-27 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

A Sra. Jane é acionista controladora e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2,
15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.
A Sra. Jadna é acionista controladora da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Observação

A Sra. Jadna é acionista controladora da nossa Companhia.

Jadna Savi de Freitas

Pessoa relacionada

A Sra. Jane é acionista controladora e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia.

Jane Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

O Sr. Jorge é acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e
12.5/6 deste Formulário de Referência.
A Sra. Jadna é acionista controladora da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Observação

A Sra. Jadna é acionista controladora da nossa Companhia.

Jadna Savi de Freitas

Cargo

Nome
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CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

238.105.560-68 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

439.873.549-68 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

82.901.000/0001-27

82.901.000/0001-27 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

098.535.539-53 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

007.231.979-89 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

82.901.000/0001-27

82.901.000/0001-27 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

098.535.539-53 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

Sr. Jorge é acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração da nossa Companhia.

Jorge Luiz Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

PÁGINA: 255 de 356

82.901.000/0001-27 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

O Sr. Jorge é acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e
12.5/6 deste Formulário de Referência.

Observação

O Sr. Pedro é acionista controlador e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia.

Pedro Horn de Freitas

Pessoa relacionada

O Sr. Jorge é acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração da nossa Companhia.

Jorge Luiz Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

A Sra. Janete é acionista controladora da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.
A Sra. Jadna é acionista controladora da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Observação

A Sra. Jadna é acionista controladora da nossa Companhia.

Jadna Savi de Freitas

Pessoa relacionada

A Sra. Janete é acionista controladora da nossa Companhia.

Janete Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

A Sra. Jane é acionista controladora e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2,
15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.
O Sr. Janete é acionista controladora da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Cargo

Nome
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82.901.000/0001-27

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

027.815.809-96 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

CPF

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

467.374.720-87 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

994.457.430-91 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

82.901.000/0001-27

82.901.000/0001-27 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

467.374.720-87 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

Observação

O Sr. Eduardo é acionista controlador da nossa Companhia.

Eduardo de Freitas Teixeira

Pessoa relacionada

025.574.920-19 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

A Sra. Jane é acionista controladora e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia.

Jane Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

82.901.000/0001-27
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82.901.000/0001-27 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

A Sra. Jane é acionista controladora e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2,
15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.
O Sr. Antônio é acionista controlador e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2,
15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Observação

O Sr. Antônio é acionista controlador e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia.

Antônio de Freitas Aiquel

Pessoa relacionada

A Sra. Jane é acionista controladora e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia.

Jane Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

O Sr. Jorge é acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e
12.5/6 deste Formulário de Referência.
A Sra. Joanna é acionista controlador da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Observação

A Sra. Joanna é acionista controlador da nossa Companhia.

Joanna Horn de Freitas

Pessoa relacionada

Cargo

Nome
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CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

238.105.560-68 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

082.324.939-50 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

82.901.000/0001-27

82.901.000/0001-27 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

027.711.180-33 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

439.873.549-68 Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira

82.901.000/0001-27

82.901.000/0001-27 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

PÁGINA: 257 de 356

A Sra. Jadna é acionista controladora da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.
A Sra. Antonia é acionista controladora da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Observação

A Sra. Antonia é acionista controladora da nossa Companhia.

Antonia de Freitas Tonin

Pessoa relacionada

A Sra. Jadna é acionista controladora da nossa Companhia.

Jadna Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

A Sra. Janete é acionista controladora da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.
A Sra. Maria Augusta é acionista controladora da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de
Referência.

Observação

A Sra. Maria Augusta é acionista controladora da nossa Companhia.

Maria Augusta de Freitas Francalacci

Pessoa relacionada

A Sra. Janete é acionista controladora da nossa Companhia.

Janete Savi de Freitas

Administrador do emissor ou controlada

A Sra. Jane é acionista controladora e membro efetivo do Conselho de Administração da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2,
15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.
O Sr. Eduardo é acionista controlador da nossa Companhia. Para mais informações da nossa estrutura societária e administrativa, vide itens 15.1/2, 15.4 e 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Cargo

Nome

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência, não havia relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau entre
nossos administradores, controladas e controladores.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 – Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
A Companhia possui seguros de Responsabilidade Civil de Diretores, Conselheiros e Administradores
(D&O) com vigência de 12 de janeiro de 2021 até 12 de janeiro de 2022 que preveem o pagamento ou
reembolso de despesas por ela suportadas ou por seus diretores, administradores, conselheiros e
gerentes decorrentes de reparação de danos involuntários causados a terceiros ou à Companhia no
decurso de suas atividades profissionais. O limite máximo de garantia é de R$20.000.000,00 (vinte
milhões) e o valor anual do prêmio corresponde a R$37.583,00 (trinta e sete mil, quinhentos e oitenta
e três reais).
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12.12 - Outras informações relevantes
Informações sobre quóruns de instalação de assembleias gerais
Abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos três exercícios sociais,
(i) data de sua realização, (ii) casos de instalação em segunda convocação; e (iii) quórum de instalação:
Evento
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Ordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Ordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Ordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Ordinária

Data
08/01/2021
25/11/2020
21/09/2020
03/08/2020
15/07/2020
18/11/2019
14/11/2019
10/10/2019
30/04/2019
13/12/2018
30/04/2018
16/08/2017
28/04/2017

Quórum
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação
Instalada em primeira convocação

Informações Complementares ao Item 12.5/6 deste Formulário de Referência
Os percentuais de participação nas reuniões dos membros do Conselho de Administração indicados
no item 12.5 deste Formulário de Referência, foram calculados considerando o total de reuniões
realizadas pelo respectivo órgão desde a posse do conselheiro, conforme tabela abaixo:
Membro do Conselho de
Administração
Jorge Luiz Savi de Freitas
Jane Savi de Freitas
Antonio de Freitas Aiquel
Pedro Horn de Freitas
Lin Xiong
Gilberto Heinzelmann
Yoshio Kawakami

Total de reuniões realizadas pelo
Conselho de Administração desde
a posse
2
2
2
2
2
1
2

% de participação do membro
nas reuniões realizadas após a
posse
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Informações Complementares à seção 12 - Práticas de Governança Corporativa
Novo Mercado
Em 2000, a B3 introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de governança
corporativa, denominados Nível I, Nível II e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as companhias a
seguir melhores práticas de governança corporativa e adotar um nível de divulgação de informações
adicional em relação ao exigido pela legislação. Os segmentos de listagem são destinados à negociação
de ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente a observar práticas de
governança corporativa e exigências de divulgação de informações, além daquelas já impostas pela
legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os direitos dos acionistas e elevam a qualidade das
informações fornecidas aos acionistas. O Novo Mercado é o mais rigoroso deles, exigindo maior grau de
práticas de governança corporativa dentre os três segmentos.
As companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas
regras mais rígidas do que aquelas presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a
(i) emitir apenas ações ordinárias; (ii) manter, no mínimo, 25% ou, excepcionalmente, 15% do capital
(neste último caso desde que e o volume financeiro médio diário de negociação (ADTV) das ações
da companhia se mantenha igual ou superior a R$25.000.000,00, considerados os negócios
realizados nos últimos 12 (doze) meses), em circulação; e (iii) disponibilizar os fatos relevantes,
informações sobre proventos, por meio de avisos aos acionistas ou comunicados ao mercado,
comunicação de seus resultados (press release de resultados), simultaneamente à respectiva
divulgação em português.
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A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de contrato entre a companhia e a B3,
além da adaptação do estatuto da companhia de acordo com as regras contidas no Regulamento do
Novo Mercado.
Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas do Novo Mercado. As regras
impostas pelo Novo Mercado visam a conceder transparência com relação às atividades e situação
econômica das companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas minoritários de
participação na administração das companhias, entre outros direitos. As principais regras relativas ao Novo
Mercado são sucintamente descritas a seguir, às quais também estamos sujeitos.
Autorização para Negociação no Novo Mercado
Primeiramente, a sociedade que tenha intenção de listar seus valores mobiliários no Novo Mercado
deve obter e manter atualizado seu registro de companhia aberta junto à CVM. Além disso, a
companhia deve, entre outras condições, firmar Contrato de Participação no Novo Mercado e adaptar
seu estatuto às cláusulas mínimas exigidas pela B3. Com relação à estrutura do capital social, deve
ser dividido exclusivamente em ações ordinárias e uma parcela mínima de ações, representando
25% do capital social, ou 15% do capital, desde que e o volume financeiro médio diário de negociação
(ADTV) das ações da companhia se mantenha igual ou superior a R$25.000.000,00 (vinte e cinco
milhões de reais), considerados os negócios realizados nos últimos 12 (doze) meses, deve ser
mantida em circulação pela companhia.
O conselho de administração de companhias autorizadas que terão suas ações negociadas no Novo
Mercado deve ser composto por membros eleitos pela assembleia geral, com mandato unificado de,
no máximo, dois anos, sendo permitida a reeleição. Dos membros do Conselho de Administração,
de no mínimo 3 (três) membros, dos quais pelo menos 2 ou 20%, o que for maior, devem ser
Conselheiros Independentes, com mandato unificado de até 2 (dois) anos.
Todos os novos membros efetivos e suplentes do conselho de administração e da diretoria devem
assinar um Termo de Posse contemplando a sua sujeição à cláusula compromissória estatutária
prevista no artigo 39 do Regulamento do Novo Mercado.
Outras Características do Novo Mercado
Entre os requisitos impostos às companhias listadas no Novo Mercado, destacamos: (i) a obrigação
de efetivar ofertas públicas de aquisição de ações sob determinadas circunstâncias, como, por
exemplo, quando do cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado (salvo dispensa
aprovada em assembleia geral, nos termos do artigo 44 do Regulamento do Novo Mercado); (ii)
dever de, em qualquer oferta pública de distribuição de ações, envidar melhores esforços para atingir
dispersão acionária, exceto para ofertas regidas pela Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada; (iii) extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos
controladores quando da alienação do controle da companhia; (iv) obrigações de prestação de
informações não financeiras a cada trimestre; e (v) necessária vinculação da Companhia, seus
acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal ao Regulamento da Câmara de
Arbitragem do Mercado da B3 para a resolução de conflitos que possam surgir entre eles,
relacionados ou oriundos da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas
normas editadas pelo CMN, BACEN e CVM, além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação no
Novo Mercado.
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
Somos uma companhia comprometida em manter elevados padrões de governança corporativa,
baseada em princípios que privilegiam a transparência, tratamento igualitário dos acionistas,
prestação de contas, responsabilidade corporativa e respeito aos acionistas.
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Adotamos práticas de governança corporativa recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), conforme descritas abaixo:
(i)

Nosso capital social é dividido apenas em ações ordinárias, proporcionando direito de
voto a todos os acionistas;

(ii)

Nossa Assembleia Geral possui competência para deliberar sobre (i) aumentos ou
redução de nosso capital social; (ii) a eleição e destituição, a qualquer tempo, de membros
de nosso Conselho de Administração e Conselho Fiscal (se instalado); (iii) a aprovação
das contas apresentadas por nossos administradores e examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras anuais; (iv) a aprovação da remuneração global de nossos
administradores; e (v) a deliberação, de acordo com proposta apresentada pela
administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a sua distribuição aos
acionistas.

(iii)

A pauta de nossas Assembleias Gerais e a documentação pertinente, com o maior
detalhamento possível, são tornadas públicas e disponibilizadas na data da primeira
convocação, e não incluem o item “outros assuntos”, bem como são acompanhadas,
sempre que exigido por normas da CVM, de proposta da administração com informações
detalhadas sobre cada item que dela conste (sendo que essas propostas são
disponibilizadas em nosso website e encaminhadas à CVM e à B3(a partir da listagem
das ações de nossa emissão na bolsa);

(iv)

Nosso Estatuto Social prevê regras claras e objetivas para votação dos acionistas
reunidos em Assembleia Geral;

(v)

Nosso Estatuto Social determina, de forma clara e objetiva, as matérias que são de
competência de cada um dos nossos órgãos e da Assembleia Geral;

(vi)

Enviamos à CVM e à B3 (a partir da listagem das ações de nossa emissão na bolsa)
todas as atas de nossas Assembleias Gerais na íntegra;

(vii)

Na hipótese de alienação direta ou indireta de nosso controle acionário, o adquirente do
controle tem a obrigação de realizar oferta pública de aquisição de ações a todos os
nossos acionistas, de modo a proporcionar tratamento igualitário àquele dado ao
acionista alienante das ações representativas do controle;

(viii)

Contratamos empresa de auditoria independente para análise de nossas demonstrações
financeiras;

(ix)

Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou
principal executivo da Companhia não poderão ser cumulados pela mesma pessoa;

(x)

Possuímos uma Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes, que prevê nosso
Diretor de Relações com Investidores como nosso principal porta-voz;

(xi)

Adotamos uma Política de negociação com ações de nossa emissão, aprovada por nosso
Conselho de Administração e possuímos controles que viabilizam seu cumprimento;

(xii)

Possuímos um Código de Conduta Ética, que deve ser observado por todos os nossos
colaboradores;

(xiii) Nosso Estatuto Social possui provisões para a instalação de Conselho Fiscal;
(xiv) Nosso Estatuto Social contém disposições claras sobre a forma (a) de convocação de
nossas Assembleias Gerais; e (b) de eleição, destituição e tempo de mandato de nossos
Conselheiros e Diretores;
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(xv)

Divulgamos, no início de cada exercício social, um calendário informando todos os
eventos corporativos previstos para aquele exercício (a partir da listagem das ações de
nossa emissão na bolsa);

(xvi) Exigimos que todos os membros de nosso Conselho de Administração e Diretoria
informem ao nosso Diretor de Relações com Investidores, à B3 (a partir da listagem das
ações de nossa emissão na bolsa) e à CVM, periodicamente, a quantidade de ações de
nossa emissão das quais são titularidades e as negociações que, eventualmente, tenham
sido realizadas com tais ações;
(xvii) Realizamos, com transparência, a divulgação pública do relatório anual de nossa
administração;
(xviii) Os membros de nosso Conselho de Administração possuem livre acesso às nossas
informações e instalações; e
(xix) Nosso Estatuto Social prevê a resolução de conflitos entre nós, nossos acionistas, nossos
administradores e membros de nosso Conselho Fiscal (se instalado) por meio de
arbitragem.
Exceto pelo disposto acima, nossa Companhia não adota um Código com práticas diferenciadas de
governança corporativa.
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13.1 – Descrições da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
a. objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração
foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e local
onde o documento pode ser localizado
Em 25 de novembro de 2020, o nosso Conselho de Administração aprovou a Política de
Remuneração do pessoal-chave da nossa administração ("Política"). A nossa Política tem como
principal função alinhar os interesses dos nossos administradores e os nossos objetivos, baseada
nas melhores práticas adotadas pelo mercado.
De acordo com a nossa Política, a remuneração global dos administradores, membros dos comitês de
assessoramento e membros do Conselho Fiscal, quando instalado ("Pessoal-Chave da Administração")
poderá ser constituída pelos seguintes componentes: (i) remuneração fixa; (ii) remuneração variável
(participação nos lucros, bônus, etc.); (iii) benefícios; (iv) benefícios pós-exercício do cargo; (v) benefícios
motivados pela cessação de exercício do cargo; e (vi) remuneração baseada em ações.
O inteiro teor da nossa Política poderá ser consultado no nosso site de relações com investidores
(www.ri.intelbras.com.br) site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na categoria
Política de Remuneração.
b. composição da remuneração, inclusive
i.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles;

Segue abaixo a descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
segregados por órgão da administração:
Conselho de Administração
A remuneração total do nosso Conselho de Administração é composta pelos seguintes elementos:
•

Remuneração Fixa: A remuneração fixa do nosso Conselho de Administração é composta
pelo pagamento de um valor fixo mensal a título de pró-labore.

•

Remuneração Variável: A remuneração variável do nosso Conselho de Administração é
composta por: (i) bônus, que busca promover o maior interesse e alinhamento dos objetivos
de nosso Pessoal-Chave da Administração (com exceção dos membros do Conselho Fiscal)
com os da Companhia, na qual os montantes a serem atribuídos deverão resultar de
avaliação objetiva e subjetiva do participante; e (ii) participação nos nossos resultados, tem
por intenção premiar o alcance dos objetivos da Companhia e individuais, alinhada ao
orçamento e atingimento de metas.

•

Remuneração baseada em ações: A remuneração baseada em ações dependerá da
aprovação em Assembleia Geral do respectivo Plano Geral de Opção de Compra de Ações
de emissão da companhia (“Plano Geral”), que poderá outorgar a competência de sua
administração ao Conselho de Administração. Observado o Plano Geral aprovado em
Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá adotar periodicamente Programas
de Opção de Compra de Ações (“Programas”), onde serão definidas as premissas para
outorga e respectivos beneficiários. Adicionalmente, os Programas deverão observar a
disponibilidade de recursos financeiros da nossa Companhia e a adequação dos percentuais
acionários das ações em circulação ao limite estabelecido nas normas aplicáveis. A outorga
de opções para compra de ações tem por objetivo estimular a expansão, o êxito e os
objetivos sociais da nossa Companhia e alinhar os interesses de seus acionistas e do
Pessoal-Chave da Administração.
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•

Benefícios pós-cessação do cargo: Poderão ser atribuídos ao Pessoal-Chave da
Administração, a critério do nosso Conselho de Administração, benefícios pós-exercício do
cargo, representados dentro outros por: (a) benefício de aposentadoria suplementar; (b)
benefícios de renda vitalícia; ou (c) seguro de pessoas, dentre outros, sempre a critério do
nosso Conselho de Administração.

•

Benefícios motivados pela cessação do cargo: Em casos excepcionais, a critério do nosso
Conselho de Administração, poderá ocorrer a atribuição de benefícios motivados pela
cessação do exercício do cargo.

•

Benefícios: O conjunto de planos oferecidos aos membros de nosso Conselho de
Administração como complemento ao pacote de remuneração para a satisfação de
necessidades pessoais e familiares. São eles: plano de saúde, seguro D&O, seguro de vida

Diretoria Estatutária
A remuneração total da nossa Diretoria Estatutária é composta pelos seguintes elementos:
•

Remuneração Fixa: A remuneração fixa de nossa Diretoria Estatutária tem por objetivo
reconhecer e refletir o valor do cargo na nossa Companhia e no mercado de trabalho, bem
como a responsabilidade individual, experiência, formação e conhecimento do executivo. O
componente fixo será determinado de acordo com a média do mercado, conforme trabalho
a ser realizado pela área de recursos humanos da nossa Companhia.

•

Remuneração Variável: A remuneração variável de nossa Diretoria Estatutária é composta
pela participação nos nossos resultados, tem por intenção premiar o alcance dos objetivos
da nossa Companhia e individuais, alinhada ao orçamento e atingimento de metas. A
remuneração variável será estabelecida a partir do sistema de gestão de metas da nossa
Companhia, o qual será anualmente revisado pelo Conselho de Administração

•

Remuneração baseada em ações: A remuneração baseada em ações dependerá da
aprovação em Assembleia Geral do respectivo Plano Geral, que poderá outorgar a
competência de sua administração ao nosso Conselho de Administração. Observado o Plano
Geral aprovado em Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá adotar
periodicamente Programas, onde serão definidas as premissas para outorga e respectivos
beneficiários. Adicionalmente, os Programas deverão observar a disponibilidade de recursos
financeiros da nossa Companhia e a adequação dos percentuais acionários das ações em
circulação ao limite estabelecido nas normas aplicáveis. A outorga de opções para compra
de ações tem por objetivo estimular a expansão, o êxito e os objetivos sociais da nossa
Companhia e alinhar os interesses de seus acionistas e do Pessoal-Chave da Administração.

•

Benefícios pós-cessação do cargo: Poderão ser atribuídos ao Pessoal-Chave da
Administração, a critério do nosso Conselho de Administração, benefícios pós-exercício do
cargo, representados dentro outros por: (a) benefício de aposentadoria suplementar; (b)
benefícios de renda vitalícia; ou (c) seguro de pessoas, dentre outros, sempre a critério do
nosso Conselho de Administração.

•

Benefícios motivados pela cessação do cargo: Em casos excepcionais, a critério do nosso
Conselho de Administração, poderá ocorrer a atribuição de benefícios motivados pela
cessação do exercício do cargo.

•

Benefícios: O conjunto de planos oferecidos à nossa Diretoria Estatutária como
complemento ao pacote de remuneração são, plano de saúde, seguro D&O, seguro de vida,
veículo da Companhia.
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Diretoria Não Estatutária
A remuneração total da nossa Diretoria Não Estatutária é composta pelos seguintes elementos:
•

Remuneração Fixa: A remuneração fixa de nossa Diretoria Não Estatutária tem por objetivo
reconhecer e refletir o valor do cargo na nossa Companhia e no mercado de trabalho, bem
como a responsabilidade individual, experiência, formação e conhecimento do executivo.

•

Remuneração Variável: A remuneração variável de nossa Diretoria Não Estatutária é
composta pela participação nos nossos resultados, tem por intenção premiar o alcance dos
objetivos da nossa Companhia e individuais, alinhada ao orçamento e atingimento de metas.

•

Benefícios: O conjunto de planos oferecidos por nós como complemento ao sistema salarial
para a satisfação de necessidades pessoais e familiares, como, plano de saúde, veículo da
nossa Companhia e seguro de vida.

Conselho Fiscal
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Conselho Fiscal instalado. Se instalado, a
remuneração dos membros do Conselho Fiscal será atribuída pela Assembleia Geral que os eleger,
nos termos da legislação aplicável, devendo ser acrescida do reembolso das despesas realizas pelo
conselheiro no desempenho de sua função.
Comitês Estatutários
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Comitês Estatutários instalados.
Comitês Não Estatutários
Além da remuneração prevista para os membros do Conselho de Administração, aqueles que
porventura também participarem de algum Comitê de assessoramento ao Conselho de
Administração da nossa Companhia poderão ter sua remuneração atribuída a um ou mais cargos
que ocupem, respeitados os limites estabelecidos nas políticas e registros aprovados por nossa
Companhia.
ii.

em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
remuneração total

As tabelas abaixo apresentam a proporção de cada elemento na composição da remuneração total
nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Conselho de
Composição da Remuneração
Administração
Remuneração Fixa Mensal
80,70%
Remuneração Variável
17,65%
Benefícios
1,65%
Cessação do Exercício do Cargo
0,00%
Remuneração Baseada em Ações
0,00%
TOTAL
100%

Conselho
Fiscal
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Conselho de
Conselho
Composição da Remuneração
Administração
Fiscal
Remuneração Fixa Mensal
83,05%
N/A
Remuneração Variável
15,19%
N/A
Benefícios
1,76%
N/A
Cessação do Exercício do Cargo
0,00
N/A
Remuneração Baseada em Ações
0,00%
N/A
TOTAL
100%
N/A
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Diretoria
Estatutária
35,64%
58,00%
6,36%
0,00%
0,00%
100%

Diretoria
Estatutária
37,82%
55,09%
7,09%
0,00%
0,00%
100%

Diretoria Não
Estatutária
58,21%
32,30%
9,49%
0,00%
0,00
100%

Diretoria Não
Estatutária
59,22%
30,55%
10,23%
0,00%
0,00%
100%

Comitês
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Comitês
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Composição da Remuneração
Remuneração Fixa Mensal
Remuneração Variável
Benefícios
Cessação do Exercício do Cargo
Remuneração Baseada em Ações
TOTAL

iii.

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

84,99%
13,20%
1,81%
0,00%
0,00%
100%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

42,17%
50,41%
7,43%
0,00%
0,00%
100%

Diretoria
Não
Estatutária
60,81%
28,61%
10,58%
0,00%
0,00%
100%

Comitês
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Metodologia de cálculo da remuneração dos administradores
A remuneração do Pessoal-Chave da Administração será baseada nas responsabilidades do cargo
e experiências individuais. Para estabelecimento de tal remuneração o Conselho de Administração
poderá requerer a assessoria de empresa especializada.
Abaixo, estão os critérios específicos para estipular a remuneração dos membros de cada órgão da
administração.
Conselho de Administração:
A remuneração global dos membros do Conselho de Administração será proporcional às suas
respectivas atribuições, responsabilidades, disponibilidade de tempo, proatividade, dedicação,
alinhamento com os interesses da Companhia, conhecimento das particularidades das atividades
desenvolvidas pela Companhia, seu mercado de atuação, sua cadeia de fornecedores, logística,
modelo de negócios, conhecimento do potencial de seus colaboradores e lideranças, dentre outros,
sempre relacionados com as atividades da Companhia e seu desenvolvimento. Não haverá
remuneração baseada em participação em reuniões.
Diretoria Estatutária:
A remuneração da Diretoria é uma ferramenta efetiva de atração, motivação e retenção dos diretores,
sendo estruturada de forma justa e compatível com as funções e os riscos inerentes ao cargo, de
modo a proporcionar o alinhamento de seus interesses com os interesses de longo prazo da nossa
Companhia.
Os membros da Diretoria Estatutária fazem jus a uma remuneração fixa que é determinada de acordo
com a média do mercado, conforme trabalho a ser realizado pela área de recursos humanos da
Companhia.
A remuneração global da nossa Diretoria deve ser aprovada pelo nosso Conselho de Administração
por meio de um procedimento formal e transparente, de modo que: (a) seja estruturada de forma
justa e compatível com as funções e os riscos inerentes a cada cargo, proporcionando o alinhamento
dos interesses dos nossos Diretores com os nossos interesses de longo prazo; (b) considere os
custos e os riscos envolvidos; e (c) esteja vinculada a resultados, com metas de médio e longo prazos
relacionadas de forma clara e objetiva à geração de valor econômico para a nossa Companhia no
longo prazo.
Diretoria Não-Estatutária:
A remuneração da Diretoria Não-Estatutária é uma ferramenta efetiva de atração, motivação e
retenção dos Diretores, sendo estruturada de forma justa e compatível com as funções e os riscos
inerentes ao cargo, de modo a proporcionar o alinhamento de seus interesses com os interesses de
longo prazo da nossa Companhia.
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Os membros da Diretoria Não-Estatutária fazem jus a uma remuneração fixa que é determinada de
acordo com a média do mercado, conforme trabalho a ser realizado pela área de recursos humanos
da Companhia.
Conselho Fiscal: Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Conselho Fiscal instalado.
Comitês: Os membros de nosso Comitê de Auditoria poderão fazer jus a uma remuneração fixa,
conforme definido pelo Conselho de Administração, de acordo com a média do mercado, conforme
trabalho realizado pela área de recursos humanos da Companhia, respeitadas as políticas e
regimentos da Companhia em vigor.
Metodologia de cálculo de reajustes da remuneração dos administradores:
A remuneração fixa do Pessoal-Chave da Administração deverá ser revista anualmente pelo
Conselho de Administração, de forma que seja adequada às práticas de mercado ou atualizada
monetariamente.
Não obstante todos os aspectos detalhados acima, a nossa Política de Remuneração não estabelece
critérios formais para a limitação do valor máximo pago aos membros do nosso Conselho de
Administração e da nossa Diretoria a título de participação nos resultados. Dessa forma, observadas
as disposições legais aplicáveis, a decisão sobre o valor da participação nos resultados atribuível
aos membros da nossa administração é tomada de forma discricionária pelos membros da nossa
alta Administração.
iv.

razões que justificam a composição da remuneração

A composição da remuneração é balizada para garantir a nossa competitividade na atração e
retenção de nossos colaboradores, assim como reconhecer o desempenho de acordo com o
atingimento dos resultados alcançados.
O posicionamento desta composição total (soma de todos os elementos) está alinhado às
expectativas de mercado, sendo as parcelas fixas definidas no momento da admissão do membro
da administração e as parcelas variáveis resultantes da ponderação entre a nota da Companhia e a
nota individual, evitando o surgimento de distorções que prejudiquem a nossa capacidade de atrair
e reter profissionais competentes e qualificados. Podemos ainda destacar os seguintes objetivos da
composição de remuneração:
•

Associar uma parcela significativa da remuneração aos resultados da empresa
(meritocracia);

•

Gerar um equilíbrio entre as diferentes parcelas da remuneração, que incentive a busca de
resultados de curto, médio e longo prazos;

•

Balancear a remuneração variável de curto e longo prazos, visando a geração de resultados
anuais sustentáveis e que resultem na criação de valor para a Companhia.

Com isso, asseguramos a competitividade ou atração de pessoas, a retenção de profissionais
qualificados, a aplicação da meritocracia, além de apresentar um equilíbrio com o sistema
orçamentário da Companhia.
v.

a existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse fato

O(s) membro(s) do Conselho de Administração indicado(s) pela nossa acionista Dahua Europe B.V.
abdica(m) de sua(s) remuneração(ões) pela Companhia. Exceto por essa ressalva, na data deste
Formulário de Referência, todos os membros efetivos do Conselho de Administração, Diretores e
membros de Comitês eram remunerados.
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c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração:
•

A remuneração fixa está baseada nas pesquisas salariais de mercado contratadas de
consultorias especializadas no assunto e objetivam o reconhecimento individual e coletivo
dos resultados alcançados por nós.

•

A remuneração variável está diretamente ligada aos indicadores de resultados de nossa
Companhia de acordo com as metas pré-estabelecidas, buscando reconhecer o alcance de
resultados e longevidade do negócio. Os principais indicadores utilizados na remuneração
variável são: receita (faturamento), lucro operacional, NPS e indicadores setoriais definidos
a cada semestre.

d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho:
Para a remuneração fixa, todo e qualquer reajuste é balizado pela combinação de desempenho
individual, comportamento e disponibilidade orçamentária, em linha com a praticada pelo mercado.
Já a remuneração variável é baseada no desdobramento de metas organizacionais, ou seja, as
metas organizacionais são desdobradas para as pessoas, considerando que a soma do atingimento
individual das metas resulte no alcance dos nossos objetivos.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e
longo prazo da Companhia:
O plano de remuneração variável dos colaboradores está diretamente atrelado ao atingimento de
metas financeiras e de eficiência operacional que tornem a empresa sólida no curto, médio e longo
prazo.
Anualmente as premiações estão ligadas a métricas financeiras de crescimento da empresa de curto
e médio prazos (receita (faturamento), lucro operacional, NPS e indicadores setoriais definidos a
cada semestre).
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos:
Não aplicável, tendo em vista que a remuneração de nossos Diretores, Conselheiros e membros de
Comitês é integralmente suportada por nossa Companhia.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia:
Não possuímos qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia.
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 da Companhia que participam do processo decisório, identificando de
que forma participam

Nos termos do nosso Estatuto Social e da nossa Política, compete ao nosso Conselho de
Administração distribuir entre os membros do Conselho de Administração, da Diretoria e dos Comitês
de Assessoramento, a remuneração global fixada pela Assembleia Geral.
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i.

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 os critérios de
comparação e a abrangência desses estudos

O processo de fixação da remuneração fixa individual do Conselho de Administração e da Diretoria
é definido no momento da admissão do administrador, variando de acordo com a formação e
experiência profissional, conforme as expectativas de mercado, sendo readequado quando
necessário com base em pesquisas especializadas realizadas por empresas do ramo.
ii.

Com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação política
de remuneração da Companhia

A nossa Política entrou em vigor em 25 de novembro de 2020. Compete ao Conselho de
Administração avaliar, ao menos anualmente, a necessidade de promover atualizações necessárias
à mencionada Política.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,42

2,00

0,00

9,42

Nº de membros remunerados

6,42

2,00

0,00

8,42

4.307.511,00

2.143.739,00

0,00

6.451.250,00

104.145,00

368.173,00

0,00

472.318,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630.058,00

2.306.948,00

0,00

2.937.006,00

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
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
Participação de resultados

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

5.041.714,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

4.818.860,00

0,00

9.860.574,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,17

2,00

0,00

9,17

Nº de membros remunerados

7,00

2,00

0,00

9,00

4.256.587,00

2.121.369,00

0,00

6.377.956,00

87.202,00

378.815,00

0,00

466.017,00

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
Benefícios direto e indireto
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

930.675,00

3.452.111,00

0,00

4.382.786,00

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

Participação de resultados

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

5.274.464,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

5.952.295,00

0,00

11.226.758,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,00

0,00

9,00

Nº de membros remunerados

7,00

2,00

0,00

9,00

4.125.197,00

1.914.255,00

0,00

6.039.452,00

87.503,00

358.938,00

0,00

446.441,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754.320,00

2.788.322,00

0,00

3.542.642,00

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
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
Participação de resultados
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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

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

4.967.021,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

5.061.516,00

0,00

10.028.536,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,00

0,00

9,00

Nº de membros remunerados

7,00

2,00

0,00

9,00

4.045.628,00

1.948.002,00

0,00

5.993.630,00

86.084,00

343.184,00

0,00

429.268,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628.452,00

2.328.725,00

0,00

2.957.177,00

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
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
Participação de resultados

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020

4.760.164,00

Versão : 1
Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

4.619.911,00

910

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

0,00

9.380.075,00
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Conselho Fiscal
13.3 – Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável prevista para o Exercício social corrente – 31/12/2020
Valores Anuais
Conselho de
Diretoria
Conselho Fiscal
Administração
Estatutária
(em R$mil, exceto número de Administradores)
Número total de membros
7,42
2,00
N/A
Número de membros
6,42
2,00
N/A
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração – metas atingidas
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
N/A
N/A
N/A
remuneração
Valor previsto no plano de
630.058,00
2.306.948,00
N/A
remuneração – metas atingidas
Remuneração variável - Exercício social encerrado em 31/12/2019
Valores Anuais
Conselho de
Diretoria
Conselho Fiscal
Administração
Estatutária
(em R$mil, exceto número de Administradores)
Número total de membros
7,17
2,00
N/A
Número de membros
7,00
2,00
N/A
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração – metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
0,00
0,00
N/A
resultado
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
N/A
N/A
N/A
remuneração
Valor previsto no plano de
930.675,00
3.452.111,00
N/A
remuneração – metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
930.675,00
3.452.111,00
N/A
resultado

911

Total
9,42
8,42
0,00
0,00
0,00
0,00
N/A
2.937.006,00

Total
9,17
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N/A
4.382.786,00
4.382.786,00
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Remuneração variável – Exercício social encerrado em 31/12/2018
Valores Anuais
Conselho de
Diretoria
Conselho Fiscal
Administração
Estatutária
(em R$mil, exceto número de Administradores)
Número total de membros
7,00
2,00
N/A
Número de membros
7,00
2,00
N/A
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração – metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
0,00
0,00
N/A
resultado
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
N/A
N/A
N/A
remuneração
Valor previsto no plano de
754.320,00
2.788.322,00
N/A
remuneração – metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido
754.320,00
2.788.322,00
N/A
Remuneração variável - Exercício Social encerrado em 31/12/2017
Valores Anuais
Conselho de
Diretoria
Conselho Fiscal
Administração
Estatutária
(em R$mil, exceto número de Administradores)
Número total de membros
7,00
2,00
N/A
Número de membros
7,00
2,00
N/A
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração – metas atingidas
Valor Efetivamente reconhecido
0,00
0,00
N/A
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
0,00
0,00
N/A
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
N/A
N/A
N/A
remuneração
Valor previsto no plano de
628.452,00
2.328.725,00
N/A
remuneração – metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido
628.452,00
2.328.725,00
N/A

912

Total
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N/A
3.542.642,00
3.542.642,00

Total
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N/A
2.957.177,00
2.957.177,00
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13.4 – Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
a. Termos e condições gerais
Em 25 de novembro de 2020 aprovamos e em 8 de janeiro de 2021 aditamos, em sede de
Assembleia Geral Extraordinária, nosso Plano de Incentivo de Longo Prazo para Administradores e
Gestores (“PILP”) como forma de atrair, motivar ou reter os administradores e gestores de nossa
Companhia e/ou de nossas controladas ("Beneficiários"), bem como alinhar seus interesses aos
interesses da nossa Companhia e de nossos acionistas.
O nosso Conselho de Administração é responsável pela condução e aplicação anual do PILP,
podendo definir: (i) os beneficiários e, a seu exclusivo critério, eventuais níveis diferenciados de
enquadramento; (ii) o teto máximo em múltiplos de salários dos Beneficiários, a ser considerado para
o cálculo do montante de ações a serem outorgadas ("Teto Máximo"); (iii) o pagamento em dinheiro
ao invés da entrega de ações; e (iv) eventuais critérios objetivos para a eleição de beneficiários e a
determinação do número de ações a serem outorgadas.
Para apuração do montante de ações a serem outorgadas, nosso Conselho de Administração
definirá o Teto Máximo, a ser considerado para o cálculo do montante de ações a serem outorgadas.
Sendo que o Teto Máximo será desdobrado em duas parcelas, da seguinte forma:
i)

Uma parcela será igual a 30% do Teto Máximo;

ii)

Outra parcela será igual a 70% do Teto Máximo, multiplicada pelo índice a ser estabelecido
pelo nosso Conselho de Administração no ato que deliberar a aplicação do Plano ILP no
respectivo ano.

A aplicação do PILP está condicionada, cumulativamente, (a) à verificação, pela nossa Companhia,
no exercício imediatamente anterior, de no mínimo 10% de Retorno sobre o Capital Investido
("ROIC"); e (b) à aprovação pelo nosso Conselho de Administração. Até a data deste Formulário de
Referência o nosso Conselho de Administração não havia deliberado sobre a aplicação e demais
condições de nosso PILP, sendo que seus efeitos permanecem suspensos.
b. Principais objetivos do plano
O objetivo do PILP é integrar capital e trabalho mediante a concessão da possibilidade dos
Beneficiários se tornarem nossos acionistas, compartilhando riscos e frutos relacionados aos nossos
resultados, bem como, forma de atraí-los, motivá-los ou retê-los.
c. Forma como o plano contribui para esses objetivos
Além do PILP gerar maior alinhamento entre nossos Beneficiários e nossos acionistas - uma vez que
implicam convergência de esforços para nossos resultados - buscam garantir e incentivar
comportamentos que não elevem nossa exposição a risco acima dos níveis considerados prudentes
nas estratégias de curto, médio e longo prazo, já que o potencial valor dos benefícios atrelados ao
PILP varia de acordo com nossos resultados.
d. Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
O PILP complementa a remuneração total dos Beneficiários. Assim, são responsáveis pelo
alinhamento de longo prazo dos executivos da nossa Companhia, contribuindo para a
sustentabilidade do negócio da nossa Companhia e para a retenção de profissionais qualificados.
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e. Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e
longo prazo
O PILP, poderá promover um alinhamento dos interesses de longo prazo, na criação de valor da
nossa Companhia, promovendo uma atitude de “dono” e engajar os Beneficiários no cumprimento
das suas respectivas metas, assim, o PILP alinha os interesses dos Beneficiários aos interesses dos
acionistas e estimula o crescimento sustentável da nossa Companhia. Adicionalmente, o PILP
estimula uma visão de longo prazo dos resultados da Companhia, focada na geração de valor
agregado e na valorização das nossas ações.
Adicionalmente, o PILP estabelece determinados períodos de carência para possibilidade de
alienação das ações outorgadas, que podem ser de até 4 anos, enquanto outros dependem da idade
do Beneficiário para liberação, estimulando, assim, a retenção dos Beneficiários e gerando um
alinhamento de interesses de longo prazo.
f.

Número máximo de ações abrangidas

O número total de ações abrangidas no âmbito do PILP deve respeitar o limite máximo de 2% do
total das ações representativas do capital social da nossa Companhia.
g. Número máximo de opções a serem outorgadas
O número total de ações a serem outorgadas no âmbito do PILP deve respeitar o limite máximo de
2% do total das ações representativas do Capital Social da nossa Companhia.
h. Condições de aquisição de ações
Somente poderão participar do PILP os Administradores e Gestores da nossa Companhia ou de
nossas controladas. Nosso Conselho de Administração poderá, se assim entender adequado e
oportuno, ampliar ou reduzir o público elegível, incluindo outros Gestores da nossa Companhia ou
de nossas controladas, bem como alterar a classificação de níveis diferenciados de enquadramento
dos seus diretores estatutários, ou gestores, quando for o caso, para apuração do montante de ações
a serem outorgadas.
A outorga de ações, conforme mencionado no item “a” acima possui como condição cumulativa, (a)
à obtenção, pela nossa Companhia, no exercício imediatamente anterior, no mínimo 10% de Retorno
sobre o Capital Investido ("ROIC"); e (b) à aprovação pelo nosso Conselho de Administração.
Ademais, quando do lançamento de cada programa do Plano ILP, nosso Conselho de Administração
fixará os termos e as condições de cada outorga. Através de um Contrato de Outorga de Ações que
deverá ser celebrado entre a nossa Companhia e cada Beneficiário, o Beneficiário expressamente
aceitará todos os termos do Plano ILP e do respectivo programa que o Beneficiário estará aderindo,
se obrigando plena e integralmente a cumpri-los. Até o momento, a nossa Companhia não celebrou
Contratos de Outorga de Ações com os Beneficiários.
i.

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não aplicável, tendo em vista que as ações de emissão da nossa Companhia serão outorgadas de
forma gratuita.
j.

Critérios para fixação do prazo de exercício

Não aplicável, tendo em vista que as ações de emissão da nossa Companhia serão outorgadas de
forma gratuita, não havendo, portando, prazo de exercício.
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k.

Forma de liquidação

Não aplicável, tendo em vista que as ações de emissão da nossa Companhia serão outorgadas de
forma gratuita.
l.

Restrições à transferência das ações

O PILP prevê determinados períodos de carência a serem observados pelos Beneficiários quando
desejarem alienar as ações outorgadas. Este período de carência leva em consideração as seguintes
parcelas de ações a serem outorgadas em conformidade com o Teto Máximo:

(i) uma parcela será igual a 30% do Teto Máximo; e
(ii) outra parcela será igual a 70% do Teto Máximo, multiplicada pelo índice a ser estabelecido
pelo nosso Conselho de Administração no ato que deliberar a aplicação do Plano ILP no
respectivo ano.
As ações outorgadas aos Beneficiários decorrentes da parcela prevista no item (i), acima, somente
ficarão disponíveis para alienação pelos mesmos nas seguintes condições: a) Na data em que o
Beneficiário completar 55 anos de idade, ficarão liberadas 50% do total das ações que já tenham
cumprido o período de carência que trata o item 2 seguinte; e b) O saldo de 50% ficará liberado por
ocasião do evento desligamento especial, conforme definido no item n., desta Seção 13.4. Caso o
evento desligamento especial ocorra em data anterior em que o Beneficiário complete 55 anos de
idade, a liberação será total.
Ocorrendo a outra hipótese de desligamento do Beneficiário, conforme definida nos termos do item n., desta
Seção 13.4, as ações de que trata o item i), acima, retornarão imediata e automaticamente a propriedade
plena da Companhia, salvo aquelas que já tenham sido liberadas e entregues ao Beneficiário.
O montante de ações apurado na forma do item (ii), acima será entregue ao Beneficiário em três
parcelas anuais, a contar da data de assinatura do respectivo contrato celebrado entre a Companhia
e o respectivo Administrador, a saber: a) 1/3 em até 60 dias, após completar dois anos da data do
respectivo Contrato de Outorga de Ações; b) 1/3 em até 60 dias, após completar três anos da data
do respectivo contrato de outorga de ações; e c) 1/3 em até 60 dias, após completar quatro anos da
data do respectivo contrato de outorga de ações.
m. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
Nosso Conselho de Administração, no interesse da nossa Companhia e de nossos acionistas, poderá, a
qualquer tempo, suspender a aplicação deste Plano ILP, por prazo determinado ou indeterminado. Qualquer
alteração legal significativa no tocante a regulamentação das sociedades por ações e/ou aos efeitos fiscais
que afetem significativamente o Plano ILP, poderá levar a sua revisão parcial ou integral, ou mesmo sua
suspensão ou extinção, a critério do Conselho de Administração.
n. Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações
Nosso Plano ILP prevê duas hipóteses de saída do Beneficiário da Companhia, as quais possuem
diferentes efeitos, quer sejam:
Em caso de Desligamento do Beneficiário, independente da iniciativa ou motivo, o direito as ações a que o
mesmo teria direito, mas que ainda não tenham cumprido o período de carência (Ações sobre carência),
restará automaticamente extinto, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização. Não
obstante, eventuais ações com carência já cumprida mas que ainda não tenham sido efetivamente
entregues ao Beneficiário, deverão ser entregues no ato do desligamento, sem prejuízo da nossa
Companhia optar pela forma de pagamento alternativo em dinheiro, no termos do Plano ILP
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Para fins do Plano ILP, o termo “Desligamento” significa qualquer ato ou fato que ponha fim a relação
jurídica do Beneficiário com a nossa Companhia, exceto falecimento, invalidez permanente ou
Desligamento Especial. Desligamento abrange, entre outras, as hipóteses de desligamento
voluntário do Beneficiário, pedido de demissão, renúncia ao cargo, substituição ou não reeleição
como diretor e rescisão sem ou com justa causa de contrato de trabalho ou de prestação de serviços.
No caso de Desligamento Especial do Beneficiário, o período de carência que ainda não tenha sido
cumprido será considerado automaticamente cumprido no ato do desligamento especial. Considerase “Desligamento Especial”, para fins Plano ILP, o encerramento da carreira executiva do
Beneficiário na nossa Companhia mediante aprovação caso-a-caso do Conselho de Administração,
a seu exclusivo critério. Na aprovação de Desligamento Especial o Conselho de Administração levará
em consideração que o Beneficiário não desempenhará qualquer atividade concorrente as atividades
desempenhadas pela nossa Companhia e nossas controladas ou outras circunstâncias aplicáveis ao
caso. A decisão do Conselho de Administração será discricionária e desvinculada das regras para
aposentadoria por tempo de serviço ou por idade, nos termos das regras da Previdência Social
(INSS) ou das regras para suplementação de aposentadoria de qualquer plano privado
eventualmente patrocinado pela nossa Companhia.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

13.5 – Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
Não aplicável, tendo em vista que nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente,
não possuíamos previsão de remuneração baseada em ações vigente.
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13.6 - Opções em Aberto

13.6 – Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária
Não aplicável, tendo em vista que nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente,
não possuíamos previsão de remuneração baseada em ações vigente.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 – Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária
Não aplicável, tendo em vista que nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente,
não possuíamos previsão de remuneração baseada em ações vigente.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 – Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
Não aplicável, tendo em vista que nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente,
não possuíamos previsão de remuneração baseada em ações vigente.

920

PÁGINA: 284 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 – Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
31/12/2019

Sociedade Emissora do
Valor Mobiliário

Conselho de Administração
Intelbras S.A. Indústria de
Diretoria Executiva
Telecomunicação Eletrônica
Conselho Fiscal
Brasileira
Total
31/12/2020

Sociedade Emissora do
Valor Mobiliário

Conselho de Administração
Intelbras S.A. Indústria de
Diretoria Executiva
Telecomunicação Eletrônica
Conselho Fiscal
Brasileira
Total

Valor Mobiliário

Quantidade

Ação

12.672.500
0
0
12.672.500

Valor Mobiliário

Quantidade

Ação

9.377.652
253.448
0
9.631.100

921

% do
Capital Social
45,00%
0,00%
0,00%
45,00%
% do
Capital Social
33,30%
0,90%
0,00%
34,20%
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 – Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
a. Órgão
b. Número de Membros
c. Número de Membros Remunerados

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
7
2
0
2
Plano de Previdência Complementar da Caixa Seguradora
Modalidades:
i.
Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL (modalidade de
contribuição variável - plano averbado); e
ii.
Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL (modalidade
de contribuição variável - plano instituído)

d. Nome do Plano

e. Quantidade de administradores que
reúnem as condições para se aposentar

f.

Condições
para
antecipadamente

se

0

No Plano Gerador de Benefício Live (PGBL):
⎯ Ser elegível ao benefício concedido pelo INSS
⎯ Estar, no mínimo, há 10 anos em nossa Companhia
⎯ Perda de vínculo com a nossa Companhia
⎯ Integral: 60 anos e cessado vinculo

•

No Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL):
⎯ Perda de vínculo com a nossa Companhia
⎯ Integral: 60 anos e cessado vinculo
⎯ Parcial antecipado: 50 anos e cessado o vínculo

aposentar

g. valor atualizado das contribuições
acumuladas no plano de previdência até o
encerramento do último exercício social,
descontada
a
parcela
relativa
a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores
h. valor total acumulado das contribuições
realizadas durante o último exercício
social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores
i. se há a possibilidade de resgate
antecipado e quais as condições

2

•

R$0

R$3.514.258,24

R$0

R$175.708,28

Sim, desde que obedecidos os prazos estabelecidos na legislação em
vigor.
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2,00
3.690.882,00
1.370.634,00
2.530.757,90

2,00

4.379.371,00

1.572.924,00

2.976.147,38

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

2,00

2,00
7,00

7,17
7,00

7,00
7,00

7,00

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº03/2019. A maior remuneração da Diretoria foi percebida sem qualquer exclusão. O
valor da menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício. A remuneração média considera o
total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

31/12/2017

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020. A maior remuneração do Conselho de Administração foi percebida sem
qualquer exclusão. O valor da menor remuneração anual individual do Conselho de Administração foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do
exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros do Conselho de Administração dividido pelo número de membros remunerados informado no
item 13.2 acima.

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020. A maior remuneração do Conselho de Administração foi percebida sem
qualquer exclusão. O valor da menor remuneração anual individual do Conselho de Administração foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do
exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros do Conselho de Administração dividido pelo número de membros remunerados informado no
item 13.2 acima.

31/12/2018

31/12/2017
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31/12/2019

Conselho de Administração

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020. A maior remuneração da Diretoria foi percebida sem qualquer exclusão. O
valor da menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício. A remuneração média considera o
total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

680.023,41

154.961,00

2.556.398,00

31/12/2017

31/12/2018

709.574,36

157.178,00

2.592.202,00

31/12/2018

Diretoria Estatutária

753.494,82

163.711,00

2.699.725,00

31/12/2019

31/12/2019

2.309.955,44

1.297.346,00

3.322.565,00

31/12/2017

Conselho de Administração

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020. A maior remuneração da Diretoria foi percebida sem qualquer exclusão. O
valor da menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício. A remuneração média considera o
total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

Observação

2,00

31/12/2018

2,00

31/12/2019

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

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 – Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Na data deste Formulário de Referência, estavam vigentes os seguintes instrumentos/mecanismos
de remuneração/indenização de colaboradores de nossa Companhia em caso de destituição do
cargo ou aposentadoria, quais sejam: (i) planos de previdência para nossos colaboradores e
Diretores Estatutários, cujas condições são (a) ter 60 (sessenta) anos de idade, (b) ser elegível ao
benefício concedido pelo INSS; (c) ter, no mínimo, 10 (dez) anos de vínculo com nossa Companhia;
e (d) ter cessado vínculo com nossa Companhia; e (ii) benefícios de cessação de cargo para os
nossos Diretores Estatutários. Para mais informações sobre os planos de previdência de nossos
colaboradores e Diretores Estatutários, vide item 13.10 deste Formulário de Referência.
O benefício de cessação de cargo para os nossos Diretores Estatutários é aplicável no caso de
desligamento de cada um dos Diretores. Cada Diretor retirante fará jus a:
(i) valor equivalente a 40% dos depósitos atualizados em conta do FGTS, segundo as mesmas
regras previstas na legislação, devendo ocorrer o depósito e posterior liberação pela Caixa
Econômica Federal; e
(ii) indenização equivalente a 1/2 (meio) pró-labore mensal por ano trabalhado, calculado prórata tempore. Não haverá carência inicial se o Diretor permanecer na nossa Companhia por
mais de 12 meses (se for desligado antes de 12 meses não fará jus a essa indenização).
Provisionamos mensalmente um percentual da remuneração com o objetivo de minimizar os
impactos no resultado econômico, no caso da destituição do cargo ou de aposentadoria. Nossas
demonstrações financeiras relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
totalizaram R$5.717 mil na rubrica de provisões para rescisões.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 - Percentual na remuneração total detido por membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017

Conselho de Administração
24,34%
25,70%
26,59%

Diretoria Estatutária
0,00 %
0,00 %
0,00 %
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Conselho Fiscal
N/A
N/A
N/A
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão,
recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Nos últimos três exercícios sociais, os nossos administradores não receberam qualquer
remuneração da nossa Companhia que não a atribuída a eles em contraprestação aos serviços
prestados em razão do cargo que ocupam na Administração da nossa Companhia.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas da Companhia
Nos últimos três exercícios sociais as remunerações pagas aos Administradores da Companhia
foram suportadas integralmente pela nossa Companhia.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 - Outras informações relevantes
Informação adicional ao item 13.2
Em atenção à Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”),
no item 13.2 deste Formulário de Referência informamos: (i) o número total de membros do nosso
Conselho de Administração, de nossa Diretoria e do nosso Conselho Fiscal (item 13.2 b do Anexo
24 da ICVM 480); e (ii) o número de membros remunerados do nosso Conselho de Administração,
de nossa Diretoria e do nosso Conselho Fiscal (item 13.2 c do Anexo 24 da ICVM 480). Em ambos
os casos, o cálculo do número de membros de cada órgão foi apurado nos termos do Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº02/2020, aferindo-se o número de membros em cada mês do exercício, somando o
resultado de todos os meses e dividindo pelo número de meses do exercício, obtendo assim, uma
média anual do nº total de membros dos órgãos de administração/ nº de membros remunerados dos
órgãos de administração (conforme o caso). Nos últimos três exercícios sociais e no exercício social
corrente o cálculo do número total de membros e do número de membros remunerados do nosso
Conselho de Administração, da nossa Diretoria e do nosso Conselho Fiscal se deu conforme
demonstrado a seguir:
Diretoria Estatutária
a) Número total de membros:
Em 2019:

Previsão para 2020:
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Nº de membros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2,00

Em 2018:
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Nº de membros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2,00

Em 2017:
Nº de membros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

2,00
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Nº de membros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2,00
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13.16 - Outras Informações Relevantes

b) Número de membros remunerados
Em 2019:

Previsão para 2020:
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Nº de membros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2,00

Em 2018:
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Nº de membros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2,00

Em 2017:
Nº de membros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

2,00

930

Nº de membros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2,00
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13.16 - Outras Informações Relevantes

Conselho de Administração
a) Número total de membros:
Em 2019:

Previsão para 2020:
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Nº de membros
8
8
8
8
8
8
6
7
7
7
7
7
89,00
7,42

Em 2018:
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Nº de membros
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
86,00
7,17

Em 2017:
Nº de membros
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84,00

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

7,00

931

Nº de membros
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84,00
7,00
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13.16 - Outras Informações Relevantes

b) Número de membros remunerados
Em 2019:

Previsão para 2020:
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Nº de membros
7
7
7
7
7
7
5
6
6
6
6
6
77,00
6,42

Em 2018:
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

Nº de membros
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84,00
7,00

Em 2017:
Nº de membros
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84,00

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº
de meses)

7,00

Nº de membros
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84,00
7,00

Conselho Fiscal
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e no exercício social
corrente, não possuíamos Conselho Fiscal instalado.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1 - Descrição dos recursos humanos
As informações prestadas nesta seção referem-se ao consolidado de nossa Companhia e de nossas
controladas.
a.

Número de empregados

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 com base no Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, possuíamos o total de 3.110, 2.905 e 3.381
empregados, respectivamente. Em 30 de setembro de 2020, possuíamos 3.381 empregados ativos,
dos quais 2.548 estão alocados em nossa sede social e em nossa filial localizadas na cidade de São
José/SC e 568 e 265 distribuídos entre nossas unidades de Manaus/AM e Santa Rita do
Sapucaí/MG, respectivamente.
Em 31 de dezembro de 2019 e em 30 de setembro de 2020, possuíamos 4 empregados envolvidos
nas atividades de auditoria interna, compliance, controles internos e riscos corporativos, segregados
da seguinte forma: (i) dois empregados responsáveis pelas áreas de auditoria interna e controles
internos; (ii) dois empregados responsáveis pela área de compliance; e (iii) um funcionário
responsável pela área de riscos.
A tabela abaixo evidencia a composição detalhada de nosso quadro de colaboradores nas datas
indicadas:
2020
Número Total de
Empregados

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
2018

2017

3.381

3.110

2.905

3.025

Operacionais
Administrativo
Coordenadores e
Especialistas
Gerentes
Diretores

2.811
403

Por grupos
2.604
335

2.437
292

2.569
274

99

101

105

108

60
8

62
8

62
9

65
9

SP
MG
RJ
PR
BA
CE
RS
SC
DF
PE
GO
PA
PB
RN
AL
MA
SE
AM
ES
MT
MS
TO
RO
AC

0
265
0
0
0
0
0
2.548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
568
0
0
0
0
0
0

Por localização geográfica
0
208
0
0
0
0
0
2.315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
587
0
0
0
0
0
0

0
178
0
0
0
0
0
2.169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
558
0
0
0
0
0
0

0
173
0
0
0
0
0
2.196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
656
0
0
0
0
0
0
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b.

número de terceirizados

A tabela a seguir evidencia a composição dos nossos trabalhadores terceirizados contratados por
nós, incluindo nossas controladas nas datas indicadas:
2020
Número Total de
Terceirizados

Administrativo
Operacional

105

129

2017

128

139

0
105

Por grupos
0
129

0
128

0
139

0
0
26
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0

Por localização geográfica
0
0
53
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0

0
0
54
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0

0
0
46
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0

AC
AL
AM
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PR
RJ
RN
RO
RS
SC
SE
SP
TO

c.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
2018

índice de rotatividade

Para calcular o índice de rotatividade levamos em consideração o número total de funcionários
próprios, demitidos ou que pediram demissão durante o período, dividido pelo número de
empregados no último dia do exercício social anterior.
O quadro abaixo evidencia os índices de rotatividade de nossa Companhia para cada um dos
exercícios abaixo, desconsiderando os menores aprendizes, uma vez que entram no início do
exercício social e saem do cargo ao final do exercício social.
Rotatividade
Total

Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
Ativos
Desligados
3.329
225

Índice
6,75%

Rotatividade
Total

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Ativos
Desligados
3.021
400

Índice
12,49%

Rotatividade
Total

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Ativos
Desligados
2.883
501

Índice
17,38%

Rotatividade
Total

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Ativos
Desligados
2.972
474

Índice
15,95%
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
Não há outras alterações relevantes que não estejam mencionadas na seção 14 deste Formulário
de Referência.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
a. Política de salários e remuneração variável
Remuneração:
A remuneração dos nossos empregados tem por objetivo reconhecer e refletir o valor do cargo em
nossa Companhia e no mercado de trabalho, bem como a responsabilidade individual, formação e
conhecimento dos colaboradores. Dessa forma, buscamos compensar adequadamente a
competência e a responsabilidade de nossos profissionais, por meio da adoção de remuneração
voltada ao crescimento dos valores individuais e coletivos que pregamos.
Os salários de nossos empregados são corrigidos anualmente, nos termos das convenções coletivas
de trabalho às quais estamos submetidos. Além disso, concedemos aumentos salariais a
empregados de acordo com seu desempenho, potencial e comprometimento.
Nossa estratégia de remuneração se baseia nos seguintes fatores:
•

Capacitação (conhecimento e experiência): neste fator analisamos a profundidade de
conhecimento especializado, técnico, teórico e conceitual, bem como a sua respectiva
aplicação, ou seja, a experiência prática, necessários para ocupar uma determinada
posição.

•

Atuação: neste fator analisamos a atuação do cargo, ou seja, a amplitude de execução
ou de gestão. Procuramos analisar a organização da empresa e a responsabilidade
“gerencial” da função, se houver.

•

Complexidade: neste fator analisamos a capacidade de raciocínio necessária para o
cargo, procurando identificar o grau de complexidade e o que orienta o raciocínio
intelectual da função. Analisamos 2 aspectos: “em que o cargo se baseia para fazer o
trabalho” e “como resolve os problemas e dificuldades permanentes do cargo”.

•

Reflexo financeiro e impacto: neste fator avaliamos o reflexo financeiro que ele produz
em resultados, ou seja, sobre qual valor financeiro o cargo tem alguma participação.
Além disso avaliamos se o impacto é direto ou indireto nestes resultados.

Para fins da determinação do salário dos nossos empregados, temos grades, que representam a
classificação dos cargos dentro da estrutura salarial, definindo a faixa salarial prevista para
remunerar os ocupantes de um cargo. Cada grupo de cargos possui uma faixa salarial específica,
observado que cada faixa salarial (i) possui parâmetros de referência considerando a remuneração
praticada no mercado, utilizados para definição do salário de contratação e diretrizes para
progressão de carreira; e (ii) é diferenciada conforme a região na qual o empregado está alocado.
Realizamos o enquadramento de nossos funcionários em cada faixa salarial conforme o perfil (no
caso de novos empregados) ou performance identificada pela avaliação do gestor direto do mesmo.
Nossas faixas salariais foram construídas para dar maior flexibilidade à gestão dos salários, uma vez
possibilitam o crescimento horizontal do colaborador dentro da mesma grade/nível e baseia-se na
política de competitividade definida para nós, considerando as referências salariais de mercado.
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b. Política de benefícios
Nossa política de remuneração contempla uma série de benefícios, oferecidos tanto aos
colaboradores contratados em regime CLT, como aos estagiários e jovens aprendizes. São eles:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
c.

Restaurante no local de trabalho, com alimentação diferenciada e lanchonete
Transporte fretado com diversas linhas
Área de lazer com mesa de jogos, TV e salão de festas
Academia
Farmácia no local de trabalho
Previdência privada
Parceria com escolas e professores de inglês
Participação nos lucros
Convênio com faculdades, escolas de ensino médio e de idiomas
Pró-Educar para financiar os estudos
Programa de ginástica laboral
Ambulatório médico
Auxílio-creche ou auxílio-babá
Plano de saúde
Plano odontológico
Seguro de vida
Banco de horas

Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não
administradores, identificando (i) grupo de beneficiários; (ii) condições para exercício;
(iii) preços de exercício; (iv) prazos de exercício; (v) quantidade de ações
comprometidas pelo plano

Não aplicável, tendo em vista que a nossa Companhia, na data deste Formulário de Referência, não
possui plano de remuneração baseado em ações.
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14.4 - Descrição das relações entre a Companhia e sindicatos
Nossos empregados são representados por sindicados dos trabalhadores nas indústrias
metalúrgicas e de material elétrico das cidades onde estão localizadas a nossa matriz e nossas filiais
e respeitamos a livre associação ao sindicato. Os principais sindicatos aos quais nossos empregados
e empregados de nossas controladas são filiados são os seguintes: (i) Sindicato Intermunicipal dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Informática Santa
Catarina; (ii) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Manaus; (iii) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Santa Rita do Sapucaí; (iv) Sindicado dos Trabalhadores em Processamento de
Dados no Estado do Rio Grande do Sul; e (v) Sindicado dos Trabalhadores em Processamento de
Dados no Estado de Santa Catarina.
Possuímos ótimo relacionamento com as entidades sindicais, patronal e profissional: participamos
de negociações para novas convenções coletivas, tendo abertura para negociação direta com os
sindicatos para acordos de banco de horas, autorização de funcionamento das lojas aos domingos,
feriados, acordo de Programa de Participação em Resultados - PPR e alteração da jornada de
trabalho, quando necessário.
Adicionalmente, obedecemos a todas as fiscalizações e conciliações trabalhistas, de modo que
busca atender às eventuais reclamações dos funcionários nos sindicatos profissionais, a fim de
minimizar, qualquer tipo de conflito entre as partes, e procuramos estar em dia com todas as
contribuições das entidades sindicais.
Nos últimos três exercícios sociais não registramos qualquer paralisação em nossas atividades por
força de greve e/ou outras manifestações.
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14.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas na seção 14 deste Formulário de
Referência.
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940

31.681.240

Não

288.562.959-20

Altair Angelo Silvestri

Não

343.154.039-20

Rafael Boeing

Não

025.574.920-19

Eduardo de Freitas Teixeira

Não

082.324.939-50

2.281.040

253.440

15.840.620

31.681.240

Maria Augusta de Freitas Francalacci

Não

027.711.180-33

Antonia de Freitas Tonin

Classe ação

Brasileiro-SC

Brasileiro-SC

Brasileiro-SC

Brasileira-SC

Brasileira-SC

0,810%

0,090%

5,625%

11,250%

11,250%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Sim

Sim

Sim

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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Não

Não

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

2.281.040

253.440

15.840.620

31.681.240

31.681.240

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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0,090%

5,625%

11,250%

11,250%

Total ações %
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Não

098.535.539-53

Jorge Luiz Savi de Freitas

Não

467.374.720-87

Jane Savi de Freitas

Não

238.105.560-68

Janete Savi de Freitas

Não

994.457.430-91

31.047.640

31.047.640

31.047.640

15.840.620

Brasileiro-SC

Brasileira-RS

Brasileira-SC

Brasileiro-SC

Lin Xiong

Antônio de Freitas Aiquel

China

Sim

28.161.110

11,025%

11,025%

11,025%

5,625%

10,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

22.420.886/0001-65

Dahua Europe B.V.

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

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

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Sim

Sim

Sim

Sim

Fisica

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

236.746.098-19

08/01/2021

31.047.640

31.047.640

31.047.640

15.840.620

28.161.110

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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0

31.047.640

15.840.620

15.840.620

Brasileira-SC

Brasileiro-SC

Brasileira-SC

TOTAL

281.611.110

0

100,000%

0,000%

0,000%

11,025%

5,625%

5,625%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

439.873.549-68

Jadna Savi de Freitas

Não

007.231.979-89

Pedro Horn de Freitas

Não

027.815.809-96

Joanna Horn de Freitas

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

08/01/2021

08/01/2021

08/01/2021

281.611.110

0

0

31.047.640

15.840.620

15.840.620

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF
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Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

08/01/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

12

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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15.5 – Acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia ou do qual o controlador seja
parte
Na data deste Formulário de Referência, possuímos 2 acordos de acionistas arquivados na nossa
sede e regidos por lei brasileira, quais sejam: (i) Acordo de Acionistas da Família Freitas (conforme
descrito abaixo), celebrado em 30 de outubro de 2020; e (ii) Acordo de Acionistas com a Dahua
(conforme descrito abaixo), celebrado em 18 de novembro de 2019 (em conjunto, os "Acordos de
Acionistas").
Os principais termos e condições dos Acordos de Acionistas estão descritos abaixo.

a.

Acordo de Acionistas da Família Freitas
São parte do Acordo de Acionistas da Família
Freitas: Jorge Luiz Savi de Freitas ("Jorge"),
Pedro Horn de Freitas ("Pedro"), Joanna Horn de
Freitas ("Joanna", e, em conjunto com Jorge e
Pedro "Acionistas do Grupo Jorge"), Jane Savi
de Freitas ("Jane"), Antônio de Freitas Aiquel
(“Antônio”) e Eduardo de Freitas Teixeira
("Eduardo", e, em conjunto com Jane e Antônio,
"Acionistas do Grupo Jane"), Janete Savi de
Freitas (“Janete”), Maria Augusta de Freitas
Francalacci ("Maria Augusta", e, em conjunto
com "Janete", "Acionistas do Grupo Janete"),
Jadna Savi de Freitas, e Antonia de Freitas Tonin
("Antonia" e, em conjunto com Jadna, "Acionistas
do Grupo Jadna", e, ainda juntamente com os
Acionistas do Grupo Jorge, Acionistas do Grupo
Jane, e Acionistas do Grupo Janete "Acionistas
da Família Freitas").

partes

b.
data
celebração

de

c.
prazo de
vigência

d.
descrição
da
cláusula
relativa
ao
exercício
do
direito de voto e
do
poder
de
controle

Acordo de Acionistas com a Dahua
Jorge, Jane, Janete e Jadna ("Acionistas
Fundadores") e Dahua Europe B.V. ("Dahua" e,
em conjunto com os Acionistas da Família
Freitas "Acionistas"), com a interveniência da
nossa Companhia.

30 de outubro de 2020

18 de novembro de 2019

O Acordo de Acionistas da Família Freitas
vigorará pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos
contados da data de sua celebração. Após esse
prazo, os Acionistas da Família Freitas devem
prorrogar esse acordo pelo prazo que
determinarem. Caso não haja prorrogação, o
Acordo de Acionistas da Família Freitas será
considerado extinto. Além disso, a totalidade dos
Acionistas da Família Freitas poderão, por
comum acordo, rescindir o Acordo de Acionistas
da Família Freitas a qualquer tempo.
Princípios Gerais. Os Acionistas da Família
Freitas deverão exercer o seu direito de voto em
observância ao disposto no Acordo de Acionistas
da Família Freitas e em nosso Código de Ética,
Conduta e Conformidade. Além disso, o
exercício do direito de voto deverá: (i) respeitar o
interesse da nossa Companhia e das sociedades
em que nossa Companhia detenha participação
societária ("Investidas"), visando ao mais alto
nível de eficiência, responsabilidade social,
produtividade, competitividade e lucratividade; e
(ii) observar boas práticas de governança
corporativa pela nossa Companhia e suas
Investidas.

O Acordo de Acionistas com a Dahua vigorará
pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data de
sua celebração, automaticamente renovável por
prazos adicionais e consecutivos de 10 (dez)
anos, salvo mediante notificação enviada por
qualquer dos Acionistas comunicando sua
intenção de não prorrogar o prazo do Acordo de
Acionistas com a Dahua com antecedência
mínima de 6 (seis) meses da expiração do prazo
de vigência.

Reuniões Prévias. O Acordo de Acionistas da
Família Freitas prevê a reunião prévia entre os
representantes de suas partes para determinar o
posicionamento a ser manifestado nas
Assembleias Gerais ou Reuniões do Conselho
de Administração da nossa Companhia
("Reuniões Prévias").
Os principais objetivos das Reuniões Prévias,
entre outros, são: (i) acompanhar e limitar a
atuação dos Diretores e Conselheiros da nossa

946

Princípios Gerais. Os Acionistas obrigam-se a
exercer seu direito de voto nas assembleias
gerais e a fazer com que os membros do
conselho de administração por eles indicados
exerçam seus direitos de voto nas reuniões do
conselho
de
administração
da
nossa
Companhia: (i) a administração da Companhia
deverá ser composta por profissionais
qualificados ou com capacidade técnica na
gestão da Companhia, visando ao mais alto nível
de eficiência, produtividade, competitividade e
lucratividade; (ii) a política de dividendos e
remuneração do capital da Companhia será
consistente e compatível com a situação
financeira da Companhia e com os planos
estratégicos da administração; e (iii) o direito de
voto será exercido pelos Acionistas de forma a
permitir à Companhia desenvolver negócios nas
áreas de atuação da Companhia.
Veto da Dahua. A Dahua terá direito de veto em
relação às seguintes matérias: (i) deliberação de
aumento de capital tomada em assembleia geral
que não estiver prevista em nosso plano de
negócios; (ii) decisão de encerrar ou reduzir em
30% ou mais das atividades da Companhia
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Companhia e de suas Investidas, estabelecendo
princípios que nortearão suas atividades; e (ii)
alinhar a única orientação de voto dos Acionistas
da Família Freitas a ser apresentada na
assembleias gerais ou reuniões do Conselho de
Administração que ensejaram a convocação da
Reunião Prévia (sendo que votos exercidos em
assembleia geral em descumprimento à
instrução de voto havida em Reunião Prévia,
serão considerados nulos de pleno direito e não
poderão ser computados pelo Presidente da
assembleia geral).

relacionadas a produtos de Circuito Fechado de
Televisão (CFTV) ou de adotar medidas que
afetem substancialmente a condição da
Companhia de atuar com produtos de CFTV no
mercado brasileiro; (iii) alteração da política de
dividendos da Companhia e/ou subsidiárias, a
qual não poderá ser inferior a 25% do dividendo
obrigatório; e (iv) contribuição de ativos,
incorporação, fusão ou cisão da Companhia que
não esteja prevista em nosso plano de negócios.

Nas Reuniões Prévias, cada Grupo Familiar terá
direito a 01 voto a ser proferido por seu
respectivo representante e as resoluções a
serem adotadas em cada Reunião Prévia
dependerão da aprovação da maioria dos
membros dos Grupos Familiares.
Em caso de impossibilidade de comparecimento
de algum representante de Grupo Familiar na
Reunião Prévia, este poderá conferir a outro
acionista de seu respectivo Grupo poderes
específicos para representá-lo na Reunião
Prévia a que não puder comparecer. A falta de
representante de algum Grupo na Reunião
Prévia ou a não manifestação de voto por escrito
implicará expressa concordância ao deliberado
na reunião.
Não obstante, em caso de ausência do
Representante dos Acionistas da Família Freitas
em Assembleias Gerais, qualquer outro
Acionistas da Família Freitas, os acordantes
presentes poderão representar o acordante
ausente na assembleia geral e exercer a
orientação de voto alinhada em Reunião Prévia.

e.
descrição
das
cláusulas
relativas
à
indicação
de
administradores,
membros
de
comitês
estatutários ou
de pessoas que
assumam
posições
gerenciais

Voto Múltiplo. Adicionalmente, conforme o
Acordo de Acionistas da Família Freitas, os
acordantes comprometeram-se a não requerer a
adoção do procedimento de voto múltiplo para a
eleição dos membros do Conselho de
Administração da nossa Companhia, nos termos
do artigo 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada.
Os Acionistas da Família Freitas indicarão os
membros do nosso Conselho de Administração,
em Reunião Prévia. Estes podendo ser
familiares ou profissionais independentes, com
as qualificações necessárias de acordo com os
interesses da nossa Companhia e das
Investidas, visando o crescimento, o alcance de
resultados e estratégias que as perpetuem.
Assim, o Acordo de Acionistas da Família
Freitas, o conselheiro indicado deverá ser
pessoa de reconhecida capacidade no campo da
administração, com vivência empresarial, que
tenha dado mostras de sua capacitação, e que
não tenha ligação de qualquer espécie com
empresa que concorra, direta ou indiretamente,
com a nossa Companhia e as suas Investidas.
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Os Acionistas terão o direito de indicar os nossos
conselheiros, sendo que Dahua terá direito de
indicar 1 membro do Conselho de Administração
da Companhia. Em caso de vacância de algum
conselheiro, os Acionistas Fundadores ou a
Dahua, conforme aplicável, terá(ão) o direito de
indicar seu respectivo substituto. Neste caso,
sendo feita a indicação, os Acionistas terão a
obrigação de convocar uma assembleia geral, no
prazo máximo de 90 dias. Não obstante, o
membro do conselho de Administração somente
poderá ser destituído pelo Acionistas que o
indicou.
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f.
descrição
das
cláusulas
relativas
à
transferência de
ações
e
à
preferência para
adquiri-las

Direito de Preferência. Caso qualquer dos
Acionistas da Família Freitas, deseje Alienar
parte ou a totalidade das ações de sua
titularidade ("Acionista Ofertante"), esse deverá
conceder direito de preferência ("Direito de
Preferência") aos membros de seu Grupo
Familiar, por meio de notificação ("Notificação de
Venda"). A Notificação de Venda deverá indicar
condições relacionadas ao negócio, inclusive: (i)
o número e o percentual que as ações do capital
social da nossa Companhia que se pretende
transferir, direta ou indiretamente; (ii) o preço; e
(iii) o prazo e forma de pagamento. No prazo de
90 dias após o recebimento da Notificação de
Venda ("Período de Exercício do Direito de
Preferência"), o acionista que tiver interesse em
adquirir as ações ofertadas deverá notificar o
Acionista Ofertante nesse sentido e se
comprometer a concluir a compra desses valores
mobiliários no prazo de 60 dias após o
encerramento do Período de Exercício do Direito
de Preferência. Não havendo interesse do Grupo
Familiar para adquirir as ações do Acionista
Ofertante, esse deverá comunicar formalmente
sua intenção a cada um dos acionistas dos
demais Grupos Familiares de alienar as suas
ações. Caso mais de um acionista ofertado tiver
exercido seu Direito de Preferência, as Ações
Ofertadas serão transferidas na proporção da
participação no capital social. Não havendo
interesse tanto do Grupo do Acordante alienante
como dos demais, a preferência será outorgada
à Intelbras, que poderá adquirir as ações: (i)
pagando pelas referidas ações por a um
parcelamento não inferior a 36 meses; e (ii) com
a aprovação dos acionistas representando a
maioria do capital social da nossa Companhia.
Caso não seja exercido o Direito de Preferência,
o Ofertante somente poderá alienar a algum
Terceiro o limite máximo de até 99,50% das
Ações Ofertadas ("Ações Ofertadas a Terceiro"),
desde que o Acordante Ofertante obtenha, da
Maioria dos Demais Acordantes, uma
autorização prévia e por escrito acerca da
possibilidade de Alienação das Ações Ofertadas
a Terceiro ("Autorização de Venda"), por meio da
qual podem ser estabelecidas algumas
condições para a formação da venda das Ações
Ofertadas
a
Terceiro.
O
Percentual
remanescente de 0,5% de Ações Ofertadas
deverá, obrigatoriamente, ser Alienado para os
demais Acordantes, na proporção das suas
respectivas participações no Capital Social, no
mesmo preço e condições constantes na
Notificação de Venda aos Acordantes Ofertados.
O Acionista Ofertante estará dispensado de
seguir os prazos e formalidades acima descritas
caso obtenha aprovação por deliberação de
todos os Acionistas da Família, por escrito,
quanto à operação que pretende efetuar ("Termo
de Anuência"). O Termo de Anuência conter o
número das Ações Ofertadas, preço e condições
de pagamento quando onerosa, prazo de
concretização da operação, bem como a
qualificação do Terceiro comprador.
Além disso, o cumprimento das formalidades em
questão estará dispensado, se o Acionista
Ofertante alienar as Ações exclusivamente por
meio de venda no âmbito de oferta pública de ações
ou por meio de alienação em bolsa de valores.
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Lock-Up. Os Acionistas não poderão ceder e/ou
de qualquer forma transferir as Ações de sua
titularidade a qualquer título pelo prazo
de 2 anos a partir da presente data de assinatura
do Acordo de Acionistas com a Dahua, sem
aprovação prévia e por escrito da outra Parte
("Período de Lock-Up").
Direito de Preferência. Os Acionistas que
desejarem alienar as suas ações após o Período
de Lock Up ("Acionista Alienante") se respeitado
o direito de preferência dos Acionistas
("Acionista Não Alienantes"), para adquirir, total
ou parcialmente, as Ações ofertadas nos
mesmos termos e condições oferecidos por um
terceiro ("Direito de Preferência").
No caso de o acionista alienante ser um
Acionista Fundador, o Direito de Preferência
deverá ser exercido inicialmente exclusivamente
pelos demais Acionistas Fundadores, observado
o disposto no Acordo de Acionistas da Família
Freitas. Caso os Acionistas Fundadores não
exerçam seu Direito de Preferência ou adquiram
parte das ações ofertadas pelo acionista
alienante, ou deixem decorrer o prazo para o seu
exercício, a Dahua será notificada para que
possa exercer o Direito de Preferência.
Para resguardar o Direito de Preferência dos
demais Acionistas, o Acionista que desejar
alienar as suas Ações deverá notificar aos
demais Acionistas ("Notificação de Oferta"). A
Notificação de Oferta deverá indicar condições
relacionadas ao negócio, inclusive: (i) o número
e o percentual que as ações do capital social da
nossa Companhia que se pretende transferir,
direta ou indiretamente; (ii) o preço; e (iii) o prazo
e forma de pagamento. Nos 60 (sessenta) dias
seguintes ao recebimento da Notificação de
Oferta, os respectivos Acionistas não alienantes
poderão notificar o Acionista Alienante (com
cópia a todos os demais Acionistas)
expressando sua intenção de exercer seu Direito
de Preferência ("Notificação de Exercício do
Direito de Preferência"). Caso mais de um
Acionista opte por exercer o seu Direito de
Preferência, as ações ofertadas serão adquiridas
proporcionalmente entre eles.
Drag Along. Após o Período de Lock-Up, caso os
Acionistas da Família Freitas recebam uma
oferta vinculante de terceiro de boa-fé
interessado em adquirir, direta ou indiretamente
a totalidade das suas ações e Dahua não exercer
o seu Direito de Preferência, a Dahua poderá ter
a obrigação de vender as suas ações.
O Acionista sobre o qual recair o drag along
ficará obrigado a vender todas as suas ações ao
terceiro comprador, juntamente com os demais
Acordantes nos termos e condições da oferta
que os majoritários receberem.
Tag Along. Na hipótese dos Acionistas da
Família Freitas, detentores da maioria das ações
da nossa Companhia, resolverem transferir suas
ações após o Período de Lock-Up, a Dahua terá
o direito, mas não a obrigação, de transferir as
suas Ações junto com os majoritários. Para fins
de exercício do tag along, a Dahua deverá ser
notificado, e, a Dahua deverá responder a
referida comunicação em 30 dias úteis.
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Ingresso de Herdeiros. Em caso de falecimento
de qualquer Acionista da Família Freitas ou
qualquer outro fato que implique sucessão
parcial ou total das suas Ações: (a) os herdeiros
consanguíneos desse acionista ingressarão no
quadro de acionistas diretamente; e (b) os
herdeiros consanguíneos não desse acionista
deverão ofertar as ações (i) primeiramente ao(s)
herdeiro(s) consanguíneo(s) do Grupo Familiar
ao qual pertencia o Acordante que faltar; (ii) ao(s)
demais herdeiro(s) consanguíneo(s) dos outros
Grupos Familiares, nos termos e regras do
presente acordo, na proporção de sua
participação acionária; (iii) à nossa Companhia.
Se as algum dos Acionistas da Família Freitas ou
a nossa Companhia optarem por adquirir as
ações dos herdeiros não consanguíneos, o preço
de compra das Ações será apurado através do
valor do patrimônio líquido da nossa Companhia
em balanço especialmente levantado, e o seu
resultado será pago pelo adquirente em 120
meses consecutivos, atualizados pelo IPCA ou
índice que lhe vier a ser substituído a título de
atualização monetária, vencendo-se a primeira
após 30 dias da apuração do patrimônio líquido
por balanço especial. Caso contrário, os
acionistas não consanguíneos ingressarão no
quadro de acionistas da Companhia, devendo
aderir ao Acordo de Acionistas da Família
Freitas.

Opção de Compra Motivada. A Dahua concede
aos Acionistas Fundadores a Opção de Compra
Motivada da totalidade das Ações de sua
titularidade pelo preço correspondente ao valor
de mercado, em caso de (i) alienação do controle
da Dahua a qualquer concorrente da Companhia
sem o prévio conhecimento e anuência dos
Acionistas Fundadores e (ii) em caso de a
Companhia sofrer ordens que impeçam sua
atividade ou a dificultem severamente, causando
prejuízos concretos e substanciais, em razão de
imposições de restrições de operação
determinadas por autoridade pública sobre a
Dahua e/ou suas Afiliadas que atinjam a
Companhia pelo fato de ser a Dahua uma de
suas acionistas, e que não possam ser revertidas
depois de a Companhia ter, de boa-fé e em
cooperação com a Dahua, esgotado soluções
que estejam razoavelmente a seu alcance em
prazo razoável.
Alienação a Concorrentes. Não obstante os
Acionistas comprometem-se a não transferir
ações da nossa Companhia a concorrentes da
Dahua ou da nossa Companhia, salvo no
contexto de Oferta Pública de ações da nossa
Companhia.

Drag Along. Caso alguns dos Acionistas da
Família Freitas (reunidos em capital majoritário)
recebam uma oferta vinculante de terceiro de
boa-fé interessado em adquirir, direta ou
indiretamente a totalidade das suas ações, os
demais Acionistas da Família Freitas poderão ter
a obrigação de vender as suas ações. Para
exercício do drag along, os acionistas ofertados
deverão, no prazo de 30 dias úteis, contados a
partir do recebimento de uma oferta de alienação
da totalidade das ações, enviar aos demais
Acordantes, uma notificação por escrito
informando os termos e condições da oferta.
O Acionista sobre o qual recair o drag along
ficará obrigado a vender todas as suas ações ao
terceiro comprador, juntamente com os demais
Acordantes nos termos e condições da oferta
que os majoritários receberem.
Tag Along. Na hipótese dos Acionistas da
Família Freitas, detentores da maioria das ações
da nossa Companhia, resolverem transferir suas
ações, o Acionista minoritário terá o direito, mas
não a obrigação, de transferir as suas Ações
junto com os majoritários. Para fins de exercício
do tag along, o Acionista minoritário deverá ser
notificado.

949

PÁGINA: 313 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
A orientação voto dos nossos membros do
Conselheiros de Administração eleitos pelos
Acionistas da Família Freitas que não sejam
considerados independentes, nos termos da
regulamentação aplicável deverão seguir as
deliberações das Reuniões Prévias.

Os Acionistas comprometem-se a fazer com que
os membros do Conselho de Administração da
Companhia por eles eleitos observem e cumpra
com as disposições do Acordo de Acionistas com
a Dahua.
Veto da Dahua. O membro do nosso conselho de
Administração da Companhia indicado pela
Dahua deverá ser consultada e poderá vetar
qualquer decisão do conselho de Administração
relacionados aos temas mencionados no item "d"
acima, bem como quaisquer das seguintes
transações, desde que não estejam previstas no
nosso Plano de Negócios: (i) aquisição e/ou
alienação de ativos da Companhia e/ou as
subsidiárias relacionados ao negócio de
segurança/vigilância em valor superior a
R$50.000.000,00;
(ii) contratação
de
endividamento pela Companhia e/ou pelas
subsidiárias
em
valor
superior
a
R$100.000.000,00;
(iii) constituição de garantia em valor superior a
R$100.000.000,00; e (iv) contratação de
operações entre, de um lado, a nossa
Companhia e/ou suas subsidiárias e, de outro,
suas Partes Relacionadas, desde que em
valores superiores a R$10.000.000,00.

g.
descrição
das
cláusulas
que
restrinjam
ou vinculem o
direito de voto de
membros
do
conselho
de
administração ou
de outros órgãos
de fiscalização e
controle
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15.6 – Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores da Companhia
•

Doações de ações para novos membros do grupo de controle

Como estratégia de planejamento sucessório, entre 22 de setembro e 13 de outubro de 2020, os Srs.
Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Janete Savi de Freitas e Jadna Savi de Freitas
doaram parte das ações que detinham em nossa Companhia para os seus filhos, conforme
transações descritas abaixo.
As ações doadas pelos referidos acionistas foram gravadas com as cláusulas de incomunicabilidade
e impenhorabilidade, bem como de reversão. O intuito da constituição desses gravames é a
preservação do poder de controle no núcleo familiar dos doadores.
•

Doação de ações pelo acionista Jorge Luiz Savi de Freitas

Em 22 de setembro de 2020, o Sr. Jorge Luiz Savi de Freitas doou 3.168.124 ações representativas do
capital social da nossa Companhia, das quais: (i) 1.584.062 foram transferidas para o seu filho, o Sr.
Pedro Horn de Freitas; e (ii) 1.584.062 foram transferidas para a sua filha, a Sra. Joanna Horn de Freitas.
As ações recebidas em doação pelos Srs. Pedro Horn de Freitas e Joanna Horn de Freitas foram
gravadas com a cláusula de inaliebilidade, que terá eficácia enquanto o Sr. Jorge Luiz Savi de Freitas
estiver vivo. Dessa forma, nos termos dos documentos por meio dos quais as doações em questão
foram efetivadas, qualquer alienações das ações detidas pelos Srs. Pedro Horn de Freitas e Joanna
Horn de Freitas dependerá do consentimento do Sr. Jorge Luiz Savi de Freitas.
•

Doação de ações pela acionista Jane Savi de Freitas

Em 13 de outubro de 2020, a Sra. Jane Savi de Freitas doou 3.168.124 ações representativas do
capital social da nossa Companhia, das quais: (i) 1.584.062 foram transferidas para o seu filho, o Sr.
Antônio de Freitas Aiquel, sendo que (a) 950.437 ações foram doadas com reserva de usufruto
econômico e político; e (b) 633.625 foram doadas sem reserva de usufruto; e (ii) 1.584.062 foram
transferidas para o seu filho, o Sr. Eduardo de Freitas Teixeira, sendo que (a) 950.437 ações foram
doadas com reserva de usufruto econômico e político; e (b) 633.625 foram doadas sem reserva de
usufruto. A reserva de usufruto será vitalícia. Sendo uma exceção à cláusula de inalterabilidade, os
Donatários acima poderão (a) integralizar as ações que foram recebidas pelas doações, em
sociedades holding, que estejam sob seu controle societário, mas sem a participação de terceiros
em suas ações ou quotas na referida sociedade; e/ou (b) ceder as ações recebidas por doação em
uma possível abertura de capital da nossa Companhia na bolsa de valores, contanto que estejam
nos mesmos termos e condições aos outros acionistas da Sociedade e/ou; (c) ceder as ações
recebidas em doação para a Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. ou alguma outra de suas
subsidiárias, desde que nos mesmos termos e condições aos demais de nossos acionistas.
•

Doação de ações pela acionista Janete Savi de Freitas

Em 30 de setembro e 01 de outubro de 2020, a Sra. Janete Savi de Freitas doou 3.168.124 ações
representativas do capital social da nossa Companhia à sua filha, a Sra. Maria Augusta de Freitas
Francalacci, sendo que: (i) 2.978.038 ações foram doadas com reserva de usufruto econômico e político;
e (ii) 190.086 ações foram doadas sem reserva de usufruto. A reserva de usufruto será vitalícia.
•

Doação de ações pela acionista Jadna Savi de Freitas

Em 30 de setembro e 01 de outubro de 2020, a Sra. Jadna Savi de Freitas doou 3.168.124 ações
representativas do capital social da nossa Companhia à sua filha, a Sra. Antonia de Freitas Tonin,
sendo que: (i) 2.978.038 ações foram doadas com reserva de usufruto econômico e político; e (ii)
190.086 ações foram doadas sem reserva de usufruto. A reserva de usufruto será vitalícia.
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•

Doações de Ações para membros da Diretoria Executiva

Como medida preliminar à implementação da Oferta Pública Inicial de nossas ações, em 18
novembro de 2020, os Srs. Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Janete Savi de Freitas
e Jadna Savi de Freitas doaram 63.362 ações que detinham em nossa Companhia (cada) para os
membros da nossa Diretoria Executiva. O propósito das doações foi: (i) gerar maior alinhamento
entre os membros da nossa Diretoria Executiva aos da nossa Companhia, (ii) gerar uma
convergência de esforços para os resultados da nossa Companhia; (iii) garantir e incentivar
comportamentos que não elevassem a exposição da Companhia a risco acima dos níveis
considerados prudentes. Além disso, para resguardar esses interesses da Companhia com a
efetivação das referidas doações, os membros da nossa Diretoria Executiva não poderão alienar as
ações recebidas até 01º maio de 2024 ("Lock-up Geral"), o que aumenta ainda mais os interesses
de nossos Diretores em trabalhar no intuito de gerar valor aos nossos acionistas no longo prazo.
•

Doação de ações para o nosso Diretor Presidente

Os Srs. Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Janete Savi de Freitas e Jadna Savi de
Freitas doaram ao Sr. Altair Ângelo Silvestri, nosso Diretor Presidente, o total de 228.104 ações. Nos
termos do contrato por meio do qual o Sr. Altair Ângelo Silvestri recebeu essa doação o período
durante o qual ele não poderá alienar ações da nossa Companhia será estendido após 02 maio de
2024 e durará enquanto ele for membro de nossa Administração ("Lock-up Altair"). Após o término
do Lock-up Altair, a alienação das ações que ele recebeu em doação poderão ser realizadas nas
seguintes hipóteses: (i) transferência de ações por meio de venda em bolsa de valores; (ii)
transferência de ações a terceiros por transação fora de bolsa de valores, desde que observado o
direito de preferência dos Srs. Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Janete Savi de Freitas
e Jadna Savi de Freitas e da nossa Companhia para adquirir as ações. As regras aplicáveis ao
exercício do direito de preferência previstas no contrato de doação de ações ao Sr. Altair Ângelo
Silvestri são semelhantes às previstas no Acordo de Acionistas da Família Freitas, descrito no item
15.4 deste Formulário de Referência.
•

Doação de ações para o nosso Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Os Srs. Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Janete Savi de Freitas e Jadna Savi de
Freitas doaram ao Sr. Rafael Boeing, nosso Diretor Executivo, o total de 25.344 ações. Após o
término do Lock-up Geral, a alienação das ações que ele recebeu em doação poderão ser realizadas
nas seguintes hipóteses: (i) transferência de ações por meio de venda em bolsa de valores; (ii)
transferência de ações a terceiros por transação fora de bolsa de valores, desde que observado o
direito de preferência dos Srs. Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Janete Savi de Freitas
e Jadna Savi de Freitas e da nossa Companhia para adquirir as ações. As regras aplicáveis ao
exercício do direito de preferência previstas no contrato de doação de ações ao Sr. Rafael Boeing
são semelhantes às previstas no Acordo de Acionistas da Família Freitas, descrito no item 15.4 deste
Formulário de Referência.
Para mais informações de nossa estrutura acionária, vide itens 15.1/2 e 15.4 deste Formulário de
Referência.
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15.7 - Principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito relevante
para a Companhia, incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e
aquisições de controle societário, aquisições e alienações de ativos importantes
Ano

2019
Aquisição da integralidade das quotas da Décio Indústria
Metalúrgica Ltda. (“Décio”)

a) Evento

Em 10 de setembro de 2019, celebramos Contrato de
Compra e Venda das Quotas da Décio, por meio do qual
adquirimos 100% das quotas da Décio, pelo montante de
R$10.000 mil, a ser pago da seguinte forma: (i) R$4.400
mil em 12 de setembro de 2019; (ii) R$1.750 mil em 12
parcelas mensais consecutivas, sendo a primeira em 30
dias a contar de 10 de setembro de 2019, corrigidas pelo
CDI; (iii) 3 parcelas anuais de R$1.000 mil, vencendo a
primeira 1 ano a contar da data de assinatura do
instrumento de transferência de quotas (12 de setembro
de 2019), corrigidas por 85% do CDI e (iv) R$700 mil
pagos 1 anos após o pagamento da 3ª parcela
mencionada no item “c” acima, corrida por 85% do CDI.

b) Principais condições do negócio

A Décio é uma metalúrgica especializada na produção de
gabinetes para servidores (racks data center).
Décio e Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira (“Intelbras”)

c) Sociedades envolvidas
d) Efeitos resultantes da operação no quadro societário
e) Quadro societário antes e depois da operação

Não houve alterações em nosso quadro societário

Antes

Acionistas
Décio Giacomelli
Ronaldo Giacomelli
Maria Salete Bruning Giacomelli
Total

Quotas
(Quantidade)
291.400
3.100
15.500
310.000

Participação no capital total (%)
94,0%
1,0%
5,0%
100,0%

Quotas
(Quantidade)
310.000
310.000

Participação no capital total (%)
100,0%
100,0%

Após

Acionistas
Intelbras
Total

f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento
equitativo entre os acionistas

Não aplicável
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Ano

2019
Aquisição da integralidade das quotas da Seventh Ltda.
(“Seventh”)

a) Evento

Em 11 de julho de 2019, celebramos Contrato de Compra
e Venda das Quotas da Seventh, por meio do qual
adquirimos 100% das quotas da Seventh, pelo montante
de R$33.000 mil, a ser pago da seguinte forma: (i)
R$17.500 mil em 12 de julho de 2019; (ii) R$9.900 mil em
nove parcelas de R$1.100 mil, sendo a primeira em 30
dias após a data de fechamento; e (iii) uma parcela de
R$5.600 mil retida em 31 de julho de 2019 em garantia.

b) Principais condições do negócio

A Seventh atua no licenciamento de software de
segurança eletrônica.
Seventh e Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira (“Intelbras”)

c) Sociedades envolvidas
d) Efeitos resultantes da operação no quadro societário
e) Quadro societário antes e depois da operação

Não houve alterações em nosso quadro societário

Antes

Acionistas
Carlos Augusto de Oliveira
Schwochow
Paulo Maurício de Oliveira
Schwochow
Ivo José Soares Junkes
Wagner Cunha
Total

Quotas
(Quantidade)

Participação no capital total (%)

61.500

61,5%

31.500

31,5%

5.000
2.000
100.000

5,0%
2,0%
100,0%

Após

Acionistas
Intelbras
Total

Quotas
(Quantidade)
100.000
100.000

f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento
equitativo entre os acionistas

Participação no capital total (%)
100,0%
100,0%

Não aplicável
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Ano

2018
Aquisição da integralidade das quotas da Prediotech
Consultoria e Projetos Tecnológicos Ltda. (“Prediotech”)

a) Evento

Em 10 de setembro de 2018, celebramos Contrato de
Compra e Venda das Quotas da Prediotech, por meio do
qual adquirimos 100% das quotas da Prediotech, pelo
montante de R$1.550 mil, valor integralmente pago na
data de assinatura do Contrato.

b) Principais condições do negócio

Prediotech e Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira (“Intelbras”)

c) Sociedades envolvidas
d) Efeitos resultantes da operação no quadro societário
e) Quadro societário antes e depois da operação

Não houve alterações em nosso quadro societário

Antes

Acionistas
Luciano Dahmer
José Clair Dahmer
Total

Quotas
(Quantidade)
91.000
39.000
150.000

Participação no capital total (%)
70,0%
30,0%
100,0%

Quotas
(Quantidade)
150.000
150.000

Participação no capital total (%)
100,0%
100,0%

Após

Acionistas
Intelbras
Total

f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento
equitativo entre os acionistas

Não aplicável
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15.8 – Outras informações relevantes
O subitem 15.3 acima reflete as ações em circulação da Companhia, sem considerar ações atualmente
detidas pela Dahua, enquanto acionista minoritária da Companhia, tendo em vista a Companhia não
possuir ações listadas em bolsa na presente data.
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16.1 – Descrição das regras, políticas e práticas da Companhia quanto à realização de
transações com partes relacionadas
Em 25 de novembro de 2020, nosso Conselho de Administração aprovou a nossa Política de
Transações com Partes Relacionadas, a qual foi aditada pelo referido órgão em 8 de janeiro de 2021
("Política"). A nossa Política estabelece que contratos entre partes relacionadas deverão ser sempre
formalizados por escrito, detalhando-se as suas características principais (direitos,
responsabilidades, qualidade, preços, encargos, prazos etc.) e a finalidade do negócio. Ainda, as
Transações com Partes Relacionadas que, segundo as normas contábeis, devam ser divulgadas nas
demonstrações financeiras individuais ou consolidadas da nossa Companhia e que tenham sido
celebradas no exercício social imediatamente anterior ou que estejam em vigor no exercício social
corrente deverão ser refletidas neste Formulário de Referência. Adicionalmente, a nossa Política
veda a realização de transações com partes relacionadas nas seguintes hipóteses (exceto em caso
de deliberação em contrário dos órgãos competentes, com a abstenção de eventuais partes
relacionadas envolvidas): (i) realizadas em condições que não sejam as Condições de Mercado1; (ii)
concessão de empréstimos para os nossos administradores, acionistas controladores, diretos ou
indiretos, sociedades sob controle comum, ou, para sociedades por eles direta ou indiretamente
controladas, ou para pessoa que tenha Influência Significativa2 sobre nós; (iii) transações entre
pessoas jurídicas que sejam partes relacionadas que não compreendam atividades regulares e
comumente exercidas por tais pessoas jurídicas no curso normal dos seus negócios; e (iv) operações
ou negócios estranhos ao nosso objeto social e aos nossos interesses sociais e aos interesses
sociais de nossas controladas.
A nossa Política interpreta conflito de interesses como uma situação que emerge quando uma
pessoa se encontra envolvida em processo decisório, negócio ou potencial transação em que ela
tenha o poder de influenciar ou direcionar o resultado final deste processo e, assim, assegurar uma
vantagem indevida para si, algum familiar ou terceiros, ou ainda que possa interferir na sua
capacidade de julgamento isento, prejudicando o nosso melhor interesse. Dessa forma, a nossa
Política estabelece alguns procedimentos a serem observados pelos administradores envolvidos em
operações com partes relacionadas ou potenciais conflitos de interesse.
Os nossos administradores ou os administradores de nossas controladas que estejam envolvidos no
processo de aprovação de qualquer transação com partes relacionadas e que, ainda, estiverem em
uma situação pessoal de conflito de interesses, deverão informar essa situação à nossa Diretoria ou
ao nosso Conselho de Administração (a depender do órgão responsável pela aprovação da
transação com parte relacionada) e deverão explicar seu envolvimento na transação e, mediante
solicitação, fornecer detalhes e explicações sobre os termos e condições da transação e sua
situação. Neste caso, o(s) administrador(es) conflitado(s) deverá(ão) se ausentar de todo processo
de discussão, incluindo do processo de votação da matéria, sendo permitida em caráter de exceção,
a prestação de eventual esclarecimento pelo(s) administrador(es) conflitado(s), caso solicitado pelos
demais membros do Conselho de Administração, ou da Diretoria, conforme o caso.
Além disso, caso algum membro do Conselho de Administração ou Diretor Estatutário, que possa ter
um potencial ganho privado decorrente de alguma decisão, não manifeste seu conflito de interesses,
qualquer outro membro do órgão de administração ao qual pertence que tenha conhecimento da
situação deverá fazê-lo. Neste caso, a não manifestação voluntária do administrador será
considerada uma violação à nossa Política, sendo levada ao Conselho de Administração para
avaliação de eventual ação corretiva. Eventual manifestação da situação de conflito de interesses e
a subsequente abstenção deverão constar necessariamente da ata da reunião do órgão responsável
pela aprovação da transação com parte relacionada.

37
A nossa Política estabelece que transações realizadas em Condições de Mercado são aquelas que observam os princípios da competitividade,
conformidade, transparência, equidade e, principalmente, comutatividade, devendo ser observados os mesmos princípios, procedimentos e
interesses que norteiam transações entre partes independentes, sempre a preços, termos e condições que prevaleçam no mercado ao tempo
de sua aprovação e pautadas pelo respeito às normas legais e éticas.
38
A nossa Política estabelece que Influência Significativa significa o poder detido por uma pessoa de participar das decisões sobre políticas
financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC
n° 18 (R2), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários por meio da Deliberação
CVM nº 696, de 12 de dezembro de 2012.
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A nossa Política entrou em vigor em 25 de novembro de 2020, tendo sido aditada em 8 de janeiro
de 2021, e vigorará por prazo indeterminado, competindo ao nosso Conselho de Administração
elaborar as alterações necessárias, de tempos em tempos, conforme recomendação do Comitê de
Auditoria da Companhia.
A íntegra da nossa Política poderá ser obtida no nosso site de relações com investidores
(www.ri.intelbras.com.br), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br),
na categoria Política de Transações entre Partes Relacionadas.
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O Acordo de Cooperação poderá ser rescindido, de forma motivada, a qualquer tempo, na ocorrência dos seguintes eventos: (a) por nós, se a
Zhejiang violar quaisquer termos e condições de estratégia de mercado do Acordo de Cooperação, e não remediar o descumprimento dentro de 30
(trinta) dias contados do recebimento de notificação da outra parte nesse sentido; (b) por nós, se a Zhejiang tornar-se insolvente ou interromper seus
negócios de maneira permanente ou temporária; (c) por nós, em caso de liquidação ou recuperação judicial da Zhejiang, por força de ordem judicial
ou resolução das sócias da Zhejiang; (d) por nós, se a Zhejiang violar os direitos de exclusividade previstos no Acordo de Cooperação; (e) pela
Zhejiang, se nós violarmos quaisquer termos e condições de estratégia de mercado do Acordo de Cooperação, e não remediar o descumprimento
dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação da outra parte nesse sentido; (f) pela Zhejiang, se nós nos tornarmos insolvente ou
interrompermos nossos negócios de maneira permanente ou temporária; (g) pela Zhejiang em caso de liquidação ou recuperação judicial da nossa
Companhia, por força de ordem judicial ou resolução dos nossos acionistas; (h) pela Zhejiang, se qualquer administrador judicial for nomeado para
administrar quaisquer de nossos bens ou quaisquer hipotecas, encargos ou gravames recaírem sobre quaisquer de nossos ativos; (i) pela Zhejiang,
se qualquer reivindicação ou execução for efetuada ou recair sobre quaisquer de nossos ativos; e (j) pela Zhejiang, se violarmos o Direito de
Prioridade previsto no Acordo de Cooperação.
Aquisição de produtos (matéria-prima) para posterior comercialização.
Outra
Compradora (Devedora)

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar
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0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não há.

10 anos

Garantia e seguros

223.661.000,00

O objeto do contrato é a aquisição pela nossa Companhia e venda pela Zhejiang de produtos de circuito fechado de televisão composto por câmeras
de segurança eletrônica e gravadores digitais de vídeo. As aquisições dos produtos são realizada com base no acordo de cooperação que
celebramos com a Zhejiang em 31 de dezembro de 2018 ("Acordo de Cooperação"). Para mais informações sobre o Acordo de Cooperação, vide
item 16.4 deste Formulário de Referência. O saldo existente corresponde ao montante devido pela nossa Companhia (passivo) à Zheijang em 30 de
setembro de 2020. O montante envolvido corresponde ao volume de compras realizadas pela nossa Companhia da Zhejiang no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020.

164.370.000,00

Objeto contrato

223.661.000,00

A Zhejiang Dahua Technology é uma sociedade pertencente ao grupo econômico da Dahua B.V., acionista da nossa Companhia que possui 10%
das ações representativas do nosso capital social.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

31/12/2018

Montante (Reais)

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
("Zhejiang")

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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16.3 – Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento
compensatório adequado
a.

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Quando da celebração dos contratos com partes relacionadas que se encontram descritos no Item
16.2 deste Formulário de Referência, inexistiam procedimentos ou políticas formais que eram
reconhecidamente efetivos para endereçar riscos decorrentes da existência de conflitos de
interesses. Contudo, todas as transações com partes relacionadas descritas no item 16.2 deste
Formulário de Referência observam os padrões de mercado aplicáveis. Para informações sobre
riscos relacionados às transações celebradas pela nossa Companhia com partes relacionadas, vide
item 4.1(b) deste Formulário de Referência.
Em 25 de novembro de 2020, nosso Conselho de Administração aprovou os seguintes documentos
de nossa Companhia, aditados pelo referido órgão em 8 de janeiro de 2021, com o propósito de
incrementar elevados padrões de governança corporativa (i) Política de Transações com Partes
Relacionadas ("Política") e (ii) Regimento Interno do Comitê de Auditoria (“Regimento Comitê de
Auditoria”).
No que tange a nossa Política, esta visa estabelecer regras a fim de assegurar que todas as decisões
envolvendo partes relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesses sejam
tomadas tendo em vista os interesses da nossa Companhia.
O administrador de nossa Companhia ou de nossas controladas envolvido no processo de aprovação
de qualquer transação com partes relacionadas, que estiver em uma situação pessoal de conflito de
interesses, deverá informar essa situação à Diretoria ou ao Conselho de Administração (a depender
do órgão responsável pela aprovação da transação com parte relacionada) e deverá explicar seu
envolvimento na transação e, mediante solicitação, fornecer detalhes e explicações sobre os termos
e condições da transação e sua situação. Neste caso, o administrador conflitado deverá se ausentar
da parte final da discussão, incluindo o processo de votação da matéria.
Nos termos da Política, a nossa Companhia poderá contratar com partes relacionadas, observando
rigorosamente as mesmas normas e critérios de contratação que utiliza para selecionar e contratar
prestadores de serviços e desde que, de acordo com esta Política, as operações sejam contratadas
em condições de mercado, isto é, observem, durante a negociação, os princípios da competitividade,
conformidade, transparência, equidade e, principalmente, comutatividade, devendo ser observados
os mesmos princípios, procedimentos e interesses que norteiam transações entre partes
independentes, sempre a preços, termos e condições que prevaleçam no mercado ao tempo de sua
aprovação e pautadas pelo respeito às normas legais e éticas (“Condições de Mercado”). Ainda,
quando não houver parâmetro de mercado, as operações com partes relacionadas deverão se pautar
em negociações anteriores assemelhadas.
Além das condições previstas acima, a análise da existência de condições comutativas nas
Transações com Partes Relacionadas deve considerar ainda: (i) o ambiente de negócios em que a
nossa Companhia se encontra; (ii) a estabilidade das relações comerciais existentes entre a nossa
Companhia e nossos principais parceiros; (iii) se existem outras alternativas de mercado em relação
à transação analisada; (iv) a metodologia de avaliação usada e outras abordagens possíveis para
avaliação da transação; (v) possíveis riscos para a nossa Companhia e nossas controladas em razão
da efetivação da transação (incluindo risco reputacional); e (vi) extensão da participação da Parte
Relacionada na transação, levando em consideração o montante envolvido na transação, a situação
financeira geral da Parte Relacionada, a natureza direta ou indireta da participação da Parte
Relacionada na transação e a natureza contínua ou não da transação, dentre outros aspectos que
considerar relevantes, de modo a verificar, em cada hipótese, se os reflexos da referida transação
são capazes de gerar benefícios de longo prazo à nossa Companhia e nossos acionistas.
Como regra geral, compete ao Conselho de Administração a aprovação de qualquer Transação com
Partes Relacionadas da nossa Companhia, com exceção das operações, que independerão da
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autorização do Conselho de Administração e serão aprovadas pela Diretoria da nossa Companhia:
(a) remuneração (incluindo remuneração fixa e variável e outros benefícios (como a atribuição de
celular, computador, veículos profissionais, garantias concedidas por nossa Companhia e/ou nossas
controladas em contratos de aluguel, benefícios pós-emprego, etc.) dos administradores da nossa
Companhia e/ou de nossas controladas, desde que tenham sido aprovadas pelos órgãos societários
aplicáveis; (b) reembolso de despesas de viagem e treinamento, desde que devidamente justificadas
e razoáveis em linha com os procedimentos de viagem e treinamento relevantes aplicáveis; (c)
concessão de garantias por nossa Companhia a controladas, desde que os termos e condições
contidos nos contratos que regem a garantia concedida por nossa Companhia cumpram aqueles
previamente aprovados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme aplicável; (d)
renovação de Transações com Partes Relacionadas já aprovadas pelo Departamento Jurídico ou
pelo Conselho de Administração, conforme aplicável, desde que estejam sob os mesmos termos e
condições pré-existentes; e (e) transações entre a nossa Companhia e sociedades em que
detenhamos, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social.
Além disso, caso algum membro do Conselho de Administração ou Diretor, que possa ter um
potencial ganho privado decorrente de alguma decisão, não manifeste seu conflito de interesses,
qualquer outro membro do órgão ao qual pertence que tenha conhecimento da situação deverá fazêlo. Neste caso, a não manifestação voluntária do administrador será considerada uma violação desta
Política, sendo levada ao Conselho de Administração para avaliação de eventual ação corretiva.
Para mais informações sobre a política, vide item 16.1 deste Formulário de Referência.
Adicionalmente, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, os nossos acionistas não podem votar
nas deliberações da Assembleia Geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer
para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em
quaisquer outras que puderem beneficiá-los de modo particular, ou em que tiverem interesse
conflitante com o da nossa Companhia. A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista
que tem interesse conflitante com o da nossa Companhia é anulável, respondendo o acionista pelos
danos causados e pela restituição à nossa Companhia das vantagens que tiver auferido.
Por fim, em 31 de dezembro de 2018, celebramos um acordo de cooperação com a Zhejiang Dahua
Tecnology Co., Ltd. ("Fornecedora Dahua"), sociedade pertencente ao grupo econômico da Dahua
Europe B.V., acionista titular de ações representativas de 10% do nosso capital social (“Acordo de
Cooperação”), por meio do qual nós nos comprometemos a, pelo período de 10 (dez) anos, conceder
à Fornecedora Dahua a prioridade ("Direito de Prioridade") no fornecimento de produtos de circuito
fechado de televisão composto por câmeras de segurança eletrônica e gravadores digitais de vídeo
(“Produtos”), desde que observado, pela Fornecedora Dahua, o cumprimento de determinadas
condições comerciais, conforme detalhado na sequência. O Acordo de Cooperação também tem
como objeto a garantia, pela Fornecedora Dahua, de exclusividade na comercialização dos Produtos
da Dahua pela nossa Companhia no mercado nacional, pelo período em que vigorar o Acordo de
Cooperação, acrescido de 6 (seis) meses ("Direito de Exclusividade"). Determinadas condições do
Acordo de Cooperação foram avençadas pelas Partes no acordo de acionistas da Companhia,
celebrado entre os acionistas em 18 de novembro de 2019.
Como forma de evitar eventual conflito de interesse entre a nossa Companhia e a Fornecedora
Dahua no que diz respeito ao Acordo de Cooperação, adotamos as seguintes medidas principais:
(i) possuímos 2 (dois) conselheiros independentes, eleitos nos termos do Regulamento do
Novo Mercado, o que permite uma votação imparcial por esses conselheiros; e
(ii) a Fornecedora Dahua é também acionista minoritária da Companhia, sendo que na data
deste Formulário de Referência possui 10% de ações de nossa emissão. Dessa forma, os
nossos acionistas controladores possuem um incentivo econômico natural em não aprovar
transações com a Dahua que não sejam favoráveis à nossa Companhia, dado que um
prejuízo econômico à Companhia, consequentemente, resultaria em um prejuízo econômico
indireto aos nossos acionistas controladores (sem qualquer retorno positivo aos nossos
acionistas controladores).
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Para mais informações sobre o Acordo de Cooperação, vide item 16.4 deste Formulário de
Referência.
b.

demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado

Quando da celebração dos contratos com partes relacionadas que se encontram descritos no Item
16.2 deste Formulário de Referência, inexistiam procedimentos ou políticas formais que eram
reconhecidamente efetivos para endereçar riscos decorrentes da existência de conflitos de
interesses. Contudo, todas as transações com partes relacionadas descritas no item 16.2 deste
Formulário de Referência observam os padrões de mercado aplicáveis, uma vez que foram
celebradas considerando (i) os princípios e valores da Companhia que também norteiam nossa
Política de Transações com Partes Relacionadas aprovada em 25 de novembro de 2020 e aditada
em 8 de janeiro de 2021; (ii) parâmetros e condições de mercado. Para informações sobre riscos
relacionados às transações celebradas pela nossa Companhia com partes relacionadas, vide item
4.1(b) deste Formulário de Referência.
Não obstante a ausência de procedimentos ou políticas formais para demonstrar o caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas, as transações com partes relacionadas devem
ser formalizadas por meio de instrumento escrito, com a devida indicação do objeto da transação,
valores envolvidos no negócio, prazos e taxas cobradas, se aplicáveis, bem como dos demais
direitos e responsabilidades das partes envolvidas, com o propósito de oferecer maior transparência
para cada transação contratada. Neste sentido, quando da realização de quaisquer transações com
partes relacionadas, agimos de forma a garantir que tais transações não venham a gerar quaisquer
benefícios ou prejuízos indevidos às sociedades envolvidas.
Em 25 de novembro de 2020, nosso Conselho de Administração aprovou os seguintes documentos
de nossa Companhia, aditados pelo referido órgão em 8 de janeiro de 2021, com o propósito de
incrementar elevados padrões de governança corporativa (i) Política de Transações com Partes
Relacionadas; e (ii) Regimento Interno do Comitê de Auditoria.
Com o objetivo de mitigar o risco de ausência de caráter estritamente comutativo das condições
pactuadas ou de pagamentos compensatórios inadequados, a Política veda a contratação de
transações com partes relacionadas realizadas em condições não comutativas. São consideradas
bases comutativas aquelas fundamentadas pelos princípios: (i) da competitividade (preços, prazos,
taxas e condições dos serviços compatíveis com os praticados no mercado); (ii) da conformidade
(aderência dos serviços prestados aos termos e responsabilidades contratuais praticados por nossa
Companhia, bem como aos controles adequados de segurança das informações); e (iii) da
transparência (reporte adequado das condições acordadas com a devida aplicação, bem como
reflexos destas em nossas demonstrações contábeis).
Por fim, com relação ao Acordo de Cooperação, tomamos as seguintes medidas principais como
forma a verificar a comutatividade na aquisição de produtos da Fornecedora Dahua: (i) possuímos
uma equipe de suprimentos composta por compradores residentes no Brasil e compradores
residentes na China (procurement), que monitoram de forma constante o mercado e realizam
tomadas de preço dos produtos que adquirimos da Fornecedora Dahua; (ii) acompanhamos as
importações no Brasil, o que nos possibilita saber os preços FOB1 praticados pelos concorrentes,
com base no Monitoramento Intelbras de Dados de Importação – MIDI; e (iii) no caso de novos
projetos, além de cotarmos o fornecimento de produtos com a Fornecedora Dahua, também
selecionamos e avaliamos outros potenciais fornecedores, tanto do ponto de vista comercial quando
do ponto de vista técnico. Para mais informações sobre o Acordo de Cooperação e sobre o MIDI,
vide itens 16.4 e 7.3 deste Formulário, respectivamente.

1
FOB significa “free on board” e consiste na forma de frete em que a responsabilidade do vendedor se restringe até o momento em que as
mercadorias são despachadas, passando o comprador a assumir os custos e riscos do transporte a partir do embarque das mercadorias.
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16.4 – Outras informações relevantes
Em 31 de dezembro de 2018, celebramos um acordo de cooperação com a Zhejiang Dahua
Tecnology Co., Ltd. ("Fornecedora Dahua"), sociedade pertencente ao grupo econômico da Dahua
Europe B.V., acionista titular de ações representativas de 10% do nosso capital social (“Acordo de
Cooperação”), por meio do qual nós nos comprometemos a, pelo período de 10 (dez) anos, conceder
à Fornecedora Dahua a prioridade ("Direito de Prioridade") no fornecimento de produtos de circuito
fechado de televisão composto por câmeras de segurança eletrônica e gravadores digitais de vídeo
(“Produtos”), desde que observado, pela Fornecedora Dahua, o cumprimento de determinadas
condições comerciais, conforme detalhado na sequência. O Acordo de Cooperação também tem
como objeto a garantia, pela Fornecedora Dahua, de exclusividade na comercialização dos Produtos
da Dahua pela nossa Companhia no mercado nacional, pelo período em que vigorar o Acordo de
Cooperação, acrescido de 6 (seis) meses ("Direito de Exclusividade"). Determinadas condições do
Acordo de Cooperação foram avençadas pelas Partes no acordo de acionistas da Companhia,
celebrado entre os acionistas em 18 de novembro de 2019.
Na verificação das ocasiões listadas abaixo o Direito de Prioridade deixará de ser aplicável e nós
teremos o direito (mas não a obrigação) de contratar e adquirir os Produtos de qualquer outro
parceiro:
a) se o preço estabelecido pela Fornecedora Dahua para determinado Produto for, no mínimo,
5% maior do que o preço de mesmo Produto fabricado e oferecido por outro fornecedor
nacional ou internacional;
b) se o Produto oferecido pela Fornecedora Dahua não cumprir com as especificações técnicas
e/ou padrões de qualidade requeridos por nós, incluindo a tecnologia utilizada pela
Fornecedora Dahua;
c) no caso da Fornecedora Dahua tiver a sua falência decretada ou requerida ou se a
Fornecedora solicitar recuperação judicial ou extrajudicial ou qualquer outro processo de
natureza similar, incluindo qualquer mecanismo de liquidação; e
d) se a acionista Dahua Europe B.V. deixar de cumprir com as obrigações relevantes que
assumiu nos termos do acordo de acionistas de que é signatária.
Adicionalmente, caso haja prova de que nós ou a Fornecedora Dahua não possa mais aumentar os
negócios em uma taxa apropriada ou manter a posição de liderança no mercado dos Produtos no
Brasil, ambas partes deverão discutir de boa-fé sobre o Direito de Exclusividade e sobre o Direito de
Prioridade.
As partes do Acordo de Cooperação reconheceram e declararam que as condições acima levam em
consideração as condições mercadológicas, o cenário comercial da Fornecedora Dahua, bem como
cenário macroeconômico e fiscal de cada região de atuação da nossa Companhia na data de
celebração do Acordo de Cooperação. Dessa forma, as partes concordaram que a alteração de
qualquer circunstância que impacte materialmente na nossa posição no mercado brasileiro de
Produtos poderá ensejar a alteração de qualquer das mencionadas condições, mediante negociação
de boa-fé entre as partes do Acordo de Cooperação, a qualquer tempo.
O Acordo de Cooperação vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contado a partir da data de sua
assinatura, podendo ser renovado por meio de instrumento por escrito assinado pelas partes. Não
obstante, o Acordo de Cooperação poderá ser rescindido, de forma motivada, a qualquer tempo, na
ocorrência dos seguintes eventos: (a) por nós, se a Dahua violar quaisquer termos e condições de
estratégia de mercado do Acordo de Cooperação, e não remediar o descumprimento dentro de 30
(trinta) dias contados do recebimento de notificação da outra parte nesse sentido; (b) por nós, se a
Dahua tornar-se insolvente ou interromper seus negócios de maneira permanente ou temporária; (c)
por nós, em caso de liquidação ou recuperação judicial da Dahua, por força de ordem judicial ou
resolução das sócias da Dahua; (e) por nós, se a Dahua violar os direitos de exclusividade previstos
no Acordo de Cooperação; (f) pela Dahua, se nós violarmos quaisquer termos e condições de
estratégia de mercado do Acordo de Cooperação, e não remediar o descumprimento dentro de 30
(trinta) dias contados do recebimento de notificação da outra parte nesse sentido; (g) pela Dahua, se
nós nos tornarmos insolvente ou interrompermos nossos negócios de maneira permanente ou
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temporária; (h) pela Dahua em caso de liquidação ou recuperação judicial da nossa Companhia, por
força de ordem judicial ou resolução dos nossos acionistas; (f) pela Dahua, se qualquer administrador
judicial for nomeado para administrar quaisquer de nossos bens ou quaisquer hipotecas, encargos
ou gravames recaírem sobre quaisquer de nossos ativos; (g) pela Dahua, se qualquer reivindicação
ou execução for efetuada ou recair sobre quaisquer de nossos ativos; e (h) pela Dahua, se violarmos
o Direito de Prioridade previsto no Acordo de Cooperação.
Em caso de rescisão do Acordo de Cooperação pela Dahua, a nossa Companhia se reserva no
direito de continuar adquirindo os Produtos e exigindo a prestação dos Serviços de Pós-venda por
parte da Dahua, nos termos do Acordo de Cooperação por um período de 3 anos após a rescisão.
O Direito de Exclusividade no mercado nacional também permanecerá vigente por um período de 6
meses após o encerramento ou rescisão do Acordo de Cooperação pela Dahua.
A nossa Companhia se reunirá anualmente com a Dahua para discutir e avaliar as estratégias
aplicadas em relação ao Acordo de Cooperação e negociar os termos aplicáveis em relação aos
preços, prazos, e metas de performance. Ao final do 4º ano do Contrato (ou seja, ao final de 2022),
as partes se reunirão para definir as estratégias a serem aplicadas e condições Acordo de
Cooperação para os 5 (cinco) anos seguintes.
A celebração do Acordo de Cooperação foi aprovada em sede de assembleia geral extraordinária da
nossa Companhia realizada em 25 de novembro de 2020. Exceto pelo disposto acima, não há outras
informações relevantes com relação a esta seção 16.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve, no exercício social corrente ou nos 3 (três) últimos exercícios sociais, redução de nosso capital social.
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17.5 - Outras informações relevantes
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de dezembro de 2018, nossos
acionistas aprovaram a conversão das 5.754.262 ações preferenciais classe “A” em ações ordinárias,
todas nominativas e sem valor nominal, com direitos, vantagens e restrições idênticas às demais
ações ordinárias de emissão de nossa Companhia. Dessa forma, nosso capital social passou a ser
de R$350.000.000,00 dividido em 33.766.320 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal.
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de outubro de 2019, nossos acionistas
aprovaram o cancelamento da totalidade de ações de emissão de nossa Companhia mantidas em
tesouraria, sem redução de capital social, uma vez que foram destacadas da conta do patrimônio
líquido à época da aquisição pela Companhia, nos termos do artigo 182, §5º, da Lei das Sociedades
por Ações. Dessa forma, nosso capital social passou a ser de R$350.000.000,00 dividido em
28.161.111 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Mínimo de 25% do lucro líquido ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações e de nosso
Estatuto Social.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações ordinárias possuem direito a reembolso do capital, no caso de nossa liquidação.
Adicionalmente, os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em assembleia geral
poderão retirar-se da nossa Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações com base no
seu valor patrimonial, considerados os termos e exceções previstos na Lei das Sociedades por
Ações. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido,
dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da nossa Companhia; (ii) redução do nosso
dividendo mínimo obrigatório; (iii) mudança do nosso objeto social; (iv) nossa fusão ou incorporação
em outra sociedade; e (v) participação da nossa Companhia em um grupo de sociedades.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o nosso Estatuto Social, tampouco as
deliberações adotadas por nossos acionistas em Assembleias Gerais podem privar os nossos
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito de participar na distribuição dos lucros; (ii) direito a
participar, na proporção da sua participação no nosso capital social, na distribuição de quaisquer
ativos remanescentes na hipótese de nossa liquidação; (iii) direito de preferência na subscrição de
ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista
na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; e (v) direito a retirar-se nos casos
previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Regulamento do Novo Mercado, a
regulamentação vigente e o nosso Estatuto Social, a realização de oferta pública de aquisição de
ações é exigida nas hipóteses de alienação de controle, cancelamento de registro de companhia
aberta e saída do Novo Mercado.
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18.2 – Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Nosso Estatuto Social não prevê quaisquer regras que limitem o direito de voto dos nossos acionistas.
Adicionalmente, o nosso Estatuto Social prevê a obrigação de realização de Oferta Pública de Aquisição
de Ações (“OPA”) nas hipóteses de: (i) alienação de controle; e (ii) saída do Novo Mercado.
Obrigação de Realizar OPA por Alienação de Controle
Nos termos do artigo 29 de nosso Estatuto Social, a alienação, direta ou indireta, do Controle1 da
Companhia, tanto por meio de uma única operação, quanto por meio de operações sucessivas,
deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do Controle se
obrigue a efetivar OPA tendo por objeto as ações de emissão de nossa Companhia de titularidade
dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na
regulamentação em vigor no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao alienante. (“OPA por Alienação de Controle”)
A OPA por Alienação de Controle também será exigida (i) quando houver cessão onerosa de direitos de
subscrição de ações e/ou de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações,
ou que deem direito à sua subscrição, que venha a resultar na alienação do Controle de nossa Companhia;
e (ii) em caso de alienação indireta do Controle de nossa Companhia, sendo que, nesse caso, o adquirente
ficará obrigado a divulgar o valor atribuído à nossa Companhia para os efeitos de definição do preço da
OPA por Alienação de Controle, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor.
Obrigação de Realizar OPA Devido à Saída do Novo Mercado
Nos termos do artigo 30 de nosso Estatuto Social, caso seja deliberada a saída de nossa Companhia
do Novo Mercado para que os valores mobiliários por nós emitidos passem a ter registro para
negociação fora do Novo Mercado, o Acionista Controlador ou nossa Companhia deverá efetivar
OPA das ações pertencentes aos demais acionistas de nossa Companhia, observados os
procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição
de ações para cancelamento de registro de companhia aberta. (“OPA para Saída do Novo Mercado”)
A OPA para Saída do Novo Mercado deverá ser sempre realizada a preço justo, a ser calculado na
forma da legislação societária e da regulamentação da CVM aplicáveis, e condicionada à aceitação
de acionistas que representem, pelo menos, 1/3 (um terço) das ações em circulação, sendo
consideradas ações em circulação, todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações
cujos titulares não concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou não se habilitem
para o leilão da OPA para Saída do Novo Mercado.
A saída voluntária do Novo Mercado poderá ocorrer independentemente de realização da OPA por
Saída do Novo Mercado, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral.
Adicionalmente, nos termos do artigo 46 do Regulamento do Novo Mercado, na hipótese de reorganização
societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem
pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da assembleia geral que
deliberou a referida reorganização. Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não
pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em circulação da
Companhia presentes na assembleia geral deve dar anuência a essa estrutura.
A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações constantes
do Regulamento do Novo Mercado, também estará condicionada à efetivação de OPA com as
mesmas características da OPA indicada nos parágrafos acima.
Neste caso, havendo a hipótese de não atingimento do percentual mínimo de adesão à OPA para
saída do Novo Mercado, de pelo menos 1/3 (um terço) das ações em circulação, as ações de
emissão da Companhia serão negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da realização do
leilão da OPA, no Novo Mercado.

1

“Controle” significa o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
Não há exceções ou cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no
estatuto social de nossa Companhia.
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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, considerando que não possuímos ações admitidas à negociação em mercados organizados nos últimos três
exercícios sociais e no exercício social corrente.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência, não havia outros valores mobiliários de nossa emissão que não as ações.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que na data deste Formulário de Referência não havia outros valores mobiliários de nossa
emissão que não as ações.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
Não aplicável, considerando que não possuímos ações admitidas à negociação em mercados
organizados nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que não possuímos, na data deste Formulário de Referência, valores mobiliários admitidos à
negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que, na data deste Formulário de Referência não possuímos títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da
Companhia
Não aplicável, tendo em vista que não houve ofertas públicas relativas a valores mobiliários de nossa
emissão nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

Não aplicável, tendo em vista que os últimos três exercícios sociais e no exercício corrente não
realizamos oferta pública de distribuição.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pela Companhia relativas a ações
de emissão de terceiros
Não aplicável, tendo em vista que nos últimos três exercícios sociais e no exercício corrente não
realizamos oferta pública de aquisição de ações.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas na Seção 18 deste Formulário
de Referência.

982

PÁGINA: 346 de 356

Formulário de Referência - 2020 - Intelbras S.A.

Versão : 1

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve, nos últimos 3 (três) exercícios sociais e no exercício social corrente, qualquer plano para recompra de ações
de emissão de nossa Companhia.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria

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)
5.605.209

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

5.605.209

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
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)
5.605.209

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

5.605.209

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
0,000000%

Exercício social 31/12/2017
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)
5.605.209

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

5.605.209
0
0,000000%
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas no item 19 deste Formulário de
Referência.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

08/01/2021

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Diretores; Membros do Conselho de Administração;
Membros do Conselho Fiscal (caso instalado);
Acionistas Controladores, diretos ou indiretos;
Membros de comitês ou órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição
estatutária; e
Executivos e Empregados com acesso a informações relevantes.

Principais características e locais de consulta
Em reunião do Conselho de Administração de 25 de novembro de 2020, nossa Companhia aprovou a Política de Negociação de Valores
Mobiliários, aditada em 8 de janeiro de 2021 (“Política”), que, conforme Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada, (“ICVM nº 358”), regula as operações com valores mobiliários de nossa emissão (“Valores Mobiliários”), prevendo restrições,
condutas e políticas de negociação a serem observadas, dentro dos limites legais, pelas “Pessoas Vinculadas”: (i) acionistas
controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal (se instalado) e de quaisquer
comitês ou órgãos técnicos ou consultivos, criados por disposição estatutária; (ii) Companhia; e (iii) conforme identificação pelo Diretor
de Relações com Investidores, por (a) funcionários com acesso a Informações Privilegiadas; (b) pessoas com acesso permanente ou
eventual a ato ou fato relevante, por relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, ou (b) auditores independentes,
analistas de valores mobiliários, consultores, instituições integrantes do sistema de distribuição. A Política busca coibir: (i) a utilização de
informações privilegiadas sobre ato ou fato relevante relativo à nossa Companhia, ainda não divulgado ao mercado por meios
adequados, previstos na Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevante da Companhia, descrita no item 21.1 abaixo, e na regulação
aplicável (“Informações Privilegiadas”), em benefício próprio das Pessoas Vinculadas em negociações com Valores Mobiliários; e (ii) as
práticas 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 nossos Valores
Mobiliários.
Períodos de vedação e descrição
Nos termos da Política de Negociação e conforme a ICVM n° 385, é vedada a negociação de
dos procedimentos de fiscalização Valores Mobiliários por nós e Pessoas Vinculadas nas seguintes hipóteses, conforme aplicável:
(a) sempre que tenham conhecimento de ato ou fato relevante relativo a nossa Companhia,
conforme definido na ICVM nº 358 (“Ato ou Fato Relevante”), até a sua divulgação ao mercado;
(b) nas datas em que negociarmos com ações de nossa emissão, com base em qualquer
programa de recompra aprovado pelo nosso Conselho de Administração, devendo a nossa
Companhia informar previamente às Pessoas Vinculadas acerca de tais datas; (c) em todos os
períodos em que o Diretor de Relações com Investidores tenha determinado a proibição de
negociação; (d) quando tiverem acesso à Informações Privilegiadas; (e) no contexto de uma
oferta pública de distribuição de Valores Mobiliários e desde a data em que tenham tomado
conhecimento da intenção em se realizar tal oferta pública até o seu encerramento ou
cancelamento, conforme aplicável; (f) no período de 15 dias corridos que anteceder a divulgação
das nossas informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP); (g) se existir intenção de promover
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária; (h) a partir
do momento em que tiverem acesso à informação relativa da nossa Companhia ou dos nossos
acionistas controladores de: (i) modificar o nosso capital social mediante subscrição de novas
ações; (ii) aprovar um programa de aquisição ou alienação de ações de nossa emissão por nós
mesmos; ou (iii) distribuir dividendos e/ou juros sobre capital próprio, bonificações em ações ou
seus derivativos ou desdobramento, até a publicação dos respectivos editais e/ou anúncios ou
informativos; e (i) se estiver em curso a aquisição ou alienação, pela nossa Companhia, de ações
de nossa própria emissão. o Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela execução
e acompanhamento da Política de Negociação.
A Política está disponível no website de relações com investidores da Companhia
(www.ri.intelbras.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br).
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas no item 20.1 deste Formulário de
Referência.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21.1 – Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
Nossa Companhia possui uma Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes (“Política de
Divulgação”), elaborada nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada, (“Instrução CVM n° 358/02”) aprovada por nosso Conselho de Administração em reunião
realizada no dia 25 de novembro de 2020 e aditada pelo referido órgão em 8 de janeiro de 2021.
A referida Política de Divulgação sujeita-se aos nossos acionistas controladores, diretos ou indiretos,
aos acionistas que não exerçam o poder de controle, mas que indiquem membro do Conselho de
Administração ou do Conselho Fiscal (caso instalado), aos membros do Conselhos de
Administração, aos membros da Diretoria, ao membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos
com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatuária, empregados e colaboradores
de nossa Companhia que, em virtude de seu cargo, função ou posição, ou circunstancialmente,
tenham acesso a informações relevantes (“Pessoas Vinculadas”). Para fins da Política de
Divulgação, também serão consideradas Pessoas Vinculadas: (I) a Companhia; e (II) conforme
identificação realizada pelo Diretor de Relações com Investidores (a) funcionários com acesso a
Informações Privilegiadas; (b) outras pessoas que tenham acesso permanente ou eventual a ato ou
fato relevante (conforme definido abaixo), em virtude de relação comercial, profissional ou de
confiança com a Companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários,
consultores, e instituições integrantes do sistema de distribuição.
A Política de Divulgação tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos que deverão
ser observados na divulgação, por parte da nossa Companhia, de atos ou fatos relevantes, vide
definição constante do artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02 (“Ato ou Fato Relevante”),
respectivamente, bem como as exceções à imediata divulgação de informações e os procedimentos
relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas ao mercado.
Assegurando, assim, igualdade e transparência da divulgação a todos os interessados, sem
privilegiar alguns em detrimento de outros, com a finalidade de atender integralmente as disposições
legais e regulamentares concernentes à divulgação de Ato ou Fato Relevante.
Para assegurar que as regras sobre divulgação de informações constantes em nossa Política de
Divulgação sejam cumpridas, exigimos que as Pessoas Vinculadas, que possivelmente tenham
acesso à informação relevante, assinem o Termo de Adesão anexo à Política de Divulgação, por
meio do qual se dão por cientes de seus termos, com os quais concordam e se comprometem a
cumpri-los em sua integralidade.
Nos termos da Política de Divulgação, qualquer Pessoa Vinculada que tiver conhecimento de atos
ou fatos que podem ser considerados relevantes para nossa Companhia deverá comunicar
formalmente ao nosso Diretor de Relações com Investidores, cabendo ao referido Diretor decidir
sobre a necessidade da publicação de aviso de fato relevante. Cumpre ao Diretor de Relações com
Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores, ou mercado de balcão
organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia são negociados (“Entidade de
Mercado”) qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como
zelar por sua ampla e imediata disseminação ao mercado. Em caso de dúvida, caberá ao Diretor de
Relações com Investidores decidir sobre a caracterização de determinado ato ou fato como
relevante, devendo, para tal fim, consultar os membros do Conselho de Administração se julgar
conveniente. A informação deverá ser apresentada de forma clara e precisa e em linguagem
acessível ao público investidor.
Na ocorrência de qualquer das hipóteses que impliquem a necessidade de divulgação de Ato ou Fato
Relevante mantido sob sigilo, ou da violação do sigilo de Ato ou Fato Relevante previamente a sua
divulgação ao mercado, deverá o Diretor de Relações com Investidores realizar investigações e
diligências internas em nossa Companhia, inquirindo as pessoas envolvidas, que deverão sempre
responder as suas solicitações de informações, com o propósito de verificar o motivo que provocou
a eventual violação do sigilo da informação.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
A referida Política de Divulgação tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos a
serem observados na divulgação, por parte da Companhia, de Atos ou Fatos Relevantes, além de
instituir elevados padrões de conduta e transparência, que devem ser observados tanto pelo Diretor
de Relações com Investidores quanto pelas demais Pessoas Vinculadas.
A divulgação do Ato ou Fato Relevante será realizada, como regra, simultaneamente à CVM, bolsa de
valores e às Entidades de Mercado, preferencialmente, antes do início ou após o encerramento dos
negócios na bolsa de valores ou nas Entidades de Mercado. Caso seja necessária a divulgação antes do
início dos negócios, tal divulgação deverá ocorrer, sempre que possível, com, pelo menos, 1 (uma) hora de
antecedência da abertura da sessão de negociação. Quando os valores mobiliários de nossa emissão
estiverem sendo negociados simultaneamente em Entidades de Mercado brasileiras e estrangeiras, a
divulgação deverá ser feita, como regra, antes do início ou após o encerramento dos negócios em todos os
países, prevalecendo, no caso de incompatibilidade, o horário de funcionamento do mercado brasileiro.
A divulgação de Ato ou Fato Relevante é obrigação de nosso Diretor de Relações com Investidores
e será realizada através de anúncio disponibilizado via portal de notícias com pagina na rede mundial
de computadores (“Portal”), em teor idêntico àquele remetido à CVM e/ou à bolsa de valores ou às
Entidades de Mercado. O Portal utilizado por nós para fins de divulgação será aquele indicado em
nosso Formulário Cadastral, qual seja: portalneo1.net.
Cabe ao Diretor de Relações com Investidores verificar, diante da ocorrência de Ato ou Fato
Relevante, o adequado cumprimento da Política de Divulgação, informando imediatamente qualquer
irregularidade ao nosso Conselho de Administração.
Cumpre às Pessoas Vinculadas guardar sigilo das informações relativas a Ato ou Fato Relevante às
quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao
mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam,
respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento. Em caso de quaisquer
contatos com terceiros, relativos a assuntos que possam ser considerados relevantes, exigiremos,
dos mesmos, a assinatura de Termo de Adesão à Política de Divulgação.
A precisão e a adequação na forma de redação da informação divulgada ao mercado serão apuradas
por nosso Diretor de Relações com Investidores a partir da verificação das razões subjacentes aos
pedidos de esclarecimentos adicionais por parte da CVM e das Entidades de Mercado.
Os Atos ou Fatos Relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas
controladores ou os administradores entenderem que sua revelação colocará em risco interesse
legítimo de nossa Companhia. Somente poderemos exercer tal faculdade mediante deliberação de
nosso Conselho de Administração e sua comunicação ao Diretor de Relações com Investidores. É
de responsabilidade de nosso Diretor de Relações com Investidores, em conjunto com as demais
pessoas que tiverem conhecimento de tal informação zelar pela adoção dos procedimentos
adequados para a manutenção do sigilo.
Sempre que houver, por parte daqueles que tenham conhecimento de Ato ou Fato Relevante mantido
em sigilo, dúvida quanto à legitimidade da não divulgação da informação, deverá a questão ser
submetida à CVM, na forma prevista nas normas aplicáveis
Caberá ao Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o Ato ou Fato relevante,
na hipótese de a informação escapar ao controle ou se constatar oscilação atípica na cotação ou
quantidade negociada de nossos valores mobiliários.
Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da legislação vigente, a serem aplicadas pelas
autoridades competentes, em caso de violação dos termos e procedimentos estabelecidos na
Política de Divulgação, caberá ao Conselho de Administração tomar as medidas disciplinares que
forem cabíveis no âmbito interno da nossa Companhia, inclusive a destituição do cargo ou demissão
do infrator nas hipóteses de violação grave.
Caso a medida cabível seja de competência legal ou estatutária da Assembleia Geral, deverá o
Conselho de Administração convocá-la para deliberar sobre o tema.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
Nosso administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da
política de divulgação de informações é o nosso Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes
21.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes de nossa Companhia que não foram evidenciadas no item 21
deste Formulário de Referência.
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