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Cargo do responsável Diretor Presidente

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Eduardo Aguinaga de Moraes

Os diretores acima qualificados, declaram que:

a. reviram o formulário de referência



b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 
19



c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do 
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos

1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

Eu, Eduardo Aguinaga de Moraes (CPF 098.410.327-91), Diretor Presidente da BR Home 

Centers S.A. em Reunião do Conselho de Administração de 29 de abril de 2016, declaro que: 

 

- revi o Formulário de Referência 2016; 

- todas aas informações contidas no formulário atendem ao disposto na instrução CVM n° 

480, em especial aos arts. 14 a 19; e 

- o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da 

situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos 

valores mobiliários por ele emitidos. 
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

Eu, Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes (CPF 220.130.188-35), Diretor de relações com 

Investidores da BR Home Centers S.A. em Reunião do Conselho de Administração de 29 de 

abril de 2016, declaro que: 

 

- revi o Formulário de Referência 2016; 

- todas aas informações contidas no formulário atendem ao disposto na instrução CVM n° 

480, em especial aos arts. 14 a 19; e 

- o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da 

situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos 

valores mobiliários por ele emitidos. 
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

As declarações do Diretor Presidente e do Diretor de Relações com Investidores encontram-
se nos itens 1.1 e 1.2 deste formulário, respectivamente. 
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Fabiano Ricardo Tessitore 01/12/2013 148.658.028-94 Av. 136, nº 797, Salas 1005 a 1008ª, Ed. New York, Setor Sul, Goiânia, GO, Brasil, CEP 74093-
250, Telefone (62) 32705900, Fax (62) 32705919, e-mail: fabiano.tessitore@br.pwc.com

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

1. Total da remuneração paga no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015: R$ 288.750,00. No exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2015 não foram contratados serviços não relacionados à auditoria externa.

Descrição do serviço contratado Auditoria das demonstrações financeiras anuais relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013, 
2014 e 2015, todas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e as normas 
internacionais para relatórios financeiros (IFRS)

Justificativa da substituição Não aplicável

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não aplicável

Tipo auditor Nacional

Código CVM 287-9

Possui auditor? SIM

Período de prestação de serviço 01/07/2010

CPF/CNPJ 61.562.112/0001-20

Nome/Razão social PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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2.3 - Outras informações relevantes

Nos termos da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, é obrigatória a substituição de 
nossos auditores independentes, no máximo, a cada cinco anos, sendo que os mesmos 
auditores não podem ser recontratados por um período de três anos. Nos termos de nosso 
Estatuto Social, cabe ao Conselho de Administração a escolha e destituição dos auditores 
independentes. 
 
Em conformidade com a Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, conforme alterada, 
informamos que adotamos como procedimento formal consultar os auditores independentes 
PricewaterhouseCoopers, no sentido de assegurarmo-nos de que a realização da prestação 
de outros serviços não venha afetar sua independência e objetividade necessária ao 
desempenho dos serviços de auditoria independente. 
 
Na contratação de serviços de auditores independentes, nossa administração busca 
assegurar que não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade, 
cabendo ao nosso Conselho de Administração a decisão final sobre a substituição e 
contratação dos nossos auditores. 
 
Para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 e a encerrar em 31 de dezembro 
de 2016, contratamos os serviços da empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes para auditoria das demonstrações trimestrais e anuais. 
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Resultado Diluído por Ação -0,18 0,50 0,06

Resultado Básico por Ação -0,184628 0,511880 0,058705

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

0,785476 1,005376 0,512756

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

50.001.948 50.001.948 50.001.948

Resultado Líquido -9.231.738,48 25.595.015,55 2.935.359,52

Resultado Bruto 246.153.164,51 230.908.963,60 216.078.759,90

Rec. Liq./Rec. Intermed. 
Fin./Prem. Seg. Ganhos

732.652.054,81 685.720.005,19 637.218.824,26

Ativo Total 349.473.624,22 333.220.835,56 268.124.817,90

Patrimônio Líquido 39.275.353,02 50.270.735,65 25.638.816,25

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2015) Exercício social (31/12/2014) Exercício social (31/12/2013)
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3.2 - Medições não contábeis

As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando 
expressamente ressalvado, referem-se às nossas demonstrações financeiras consolidadas 
para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015. 
 
A seguir, apresentamos as principais medições não contábeis utilizadas por nossa 
administração:   
 
O EBITDA é uma medição não contábil calculada por nós e conciliada com nossas 
demonstrações financeiras observadas as disposições da Instrução CVM no 527, de 04 de 
outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”). O cálculo do EBITDA é realizado como resultado 
líquido, adicionado pelo resultado financeiro líquido, pelas despesas com depreciação, pelas 
despesas com amortização e pelas despesas com imposto de renda e contribuição social. O 
EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS. 
Divulgamos o EBITDA porque o utilizamos para medir nosso desempenho. O EBITDA não 
deve ser considerado isoladamente ou como substituto do lucro líquido ou do lucro 
operacional, como indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa ou para medir a 
liquidez ou a capacidade de pagamento da dívida.  
  
a. valor  

 
Vide item 3.2 b. deste Formulário de Referência, abaixo.  
 
b. conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações 
financeiras auditadas:  
 
O EBITDA é a sigla em inglês de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization, que é uma medição não contábil que pode ser utilizada como métrica para 
avaliar a geração de caixa proveniente de uma companhia. Calculamos o EBITDA da seguinte 
forma: resultado líquido, adicionado pelo resultado financeiro líquido, despesas de imposto de 
renda e contribuição social e despesas de depreciação e amortização.  
 
As tabelas abaixo apresentam a conciliação entre o EBITDA e o resultado líquido divulgado 
em nossas demonstrações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 
2013, 2014 e 2015:  
 

Exercício encerrado em 31 de dezembro de

EBITDA 2013 2014 2015
(em R$ mi l )

Lucro líquido 2.935 25.595 (9.232)

(+) Resultado financeiro, líquido 18.359 15.755 17.184

(+) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 4.201 (32.953) (3.157)

(+) Depreciação e amortização 9.467 10.115 14.921

EBITDA 34.962 18.512 19.716  
 
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  
 
O EBITDA é utilizado como uma das medidas de desempenho adotadas por nossa 
administração pois acreditamos que é uma medida prática para aferir nosso desempenho 
operacional e nosso fluxo de caixa. O EBITDA é uma medição não contábil por nós elaborada 
e conciliada com nossas demonstrações financeiras e não é uma medida de desempenho 
financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS O EBITDA não deve 
ser considerado isoladamente ou como substituto do resultado líquido ou o resultado 
operacional, não mede o fluxo de caixa, liquidez ou capacidade de pagamento de nossa 
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3.2 - Medições não contábeis

dívida, mas funciona como indicador de nosso desempenho econômico geral, que não é 
afetado pelo impacto de flutuações de taxas de juros em nossas dívidas e aplicações e 
alterações da carga tributária do imposto de renda e da contribuição social. 
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

Nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2015, foram emitidas em 05 de abril de 2016.  
 
Foram verificados eventos subsequentes às demonstrações contábeis de 31.12.2015 
conforme relacionado a seguir: 
 
Encerramento das atividades da loja de Taguatinga 
 

Mediante estratégia comercial, a empresa decidiu por encerrar suas operações na Filial de 
Taguatinga, Distrito Federal, denominada HOME CENTER NORDESTE COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 08.197.731/0022-05, 
situada na Av. Samdu Norte QI-06, Lote 01 e 02 - Setor Industrial, CEP: 72.135-060. O 
processo de encerramento iniciou-se no mês de junho de 2016, com data prevista para 
finalização em agosto de 2016. Sendo assim, parte dos itens do “Ativo Imobilizado” tem sido 
transferidos gradativamente para as demais filiais do Grupo. Destarte, após realizadas todas 
transferências, será apurado itens obsoletos, não passíveis de alienação, bem como itens que 
não farão parte do  imobilizado do Grupo, para que sejam efetuadas as devidas baixas a partir 
do mês de julho de 2016. 
 
Transferência de ações 
 

Em 14 de março de 2016, os acionistas Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes e Gustavo 
Oliveira Aguinaga de Moraes, cada um titular de 11.887.350 ações (23,71%) ordinárias de 
emissão da Companhia, cederam e transferiram, em caráter irrevogável e irretratável, a 
totalidade de suas respectivas ações à acionista Vera Maria Oliveira Aguinaga de Moraes, 
que passou a ser titular de 25.000.974 ações ordinárias de emissão da Companhia e, por sua 
vez, detentora de 49,88% no Capital Social da Companhia. 
 
Renúncia do diretor financeiro 
 

Em 4 de abril de 2016 foi aceita pelo conselho de administração a renúncia do diretor Leandro 
Marques Rosa, bem como nomeou para exercício do cargo de Diretor Financeiro, nos termos 
do estatuto social da companhia, GUILHERME OLIVEIRA AGUINAGA DE MORAES, que 
acumulou a função de Diretor de Relações com Investidores. 
 
Encerramento do processo Repel 
 
Em acordo judicial firmado em 3 de outubro de 2016, entre Repel Recife negócios imobiliários 
Ltda (Ré) e nossa controlada Home Center Brasil Materiais para construção Ltda (Autora), a 
TendTudo se confessou devedora da quantia líquida e certa de R$ 13.500.000,00 (Treze 
milhões e quinhentos mil reais) correspondente aos alugueis devidos à REPEL. De modo a 
por fim ao litígio e todos os demais dele decorrentes, acertaram um desconto na dívida de R$ 
8.000.000,00 (oito milhões de reais).   
 
Emissão de ações 
 

Em ata de Assembleia Geral Extraordinária do dia 10 de outubro de 2016, foi aprovado o 
aporte de recursos estáveis de longo prazo na Companhia com aumento de capital no valor 
de R$ 10.025.392,00 (dez milhões, vinte e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais), com a 
emissão de 2.506.348 (duas milhões, quintas e seis mil, trezentas e quarenta e oito) ações 
ordinárias nominativas.  No dia 20 de outubro de 2016 houve o depósito por parte dos 
acionistas majoritários Lahig Holding S/A e Vera Maria Oliveira Aguinaga de Moraes no valor 
de R$ 5.012.696,00 (cinco milhões, doze mil, seiscentos e noventa e seis reais) cada um. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 2013 
 

2014 2015 

Regras sobre a reten-
ção de lucros 

Segundo a Lei das Sociedades 
por Ações e nosso Estatuto 
Social, o lucro líquido será 
apurado mediante dedução, do 
resultado do exercício, dos 
prejuízos acumulados de 
exercícios anteriores, se houver 
e da provisão para o imposto de 
renda e contribuição social sobre 
o lucro.  
 
O lucro líquido terá, então, a 
seguinte destinação:  
 
(i) 5% será aplicado na 
constituição de reserva legal, 
que não pode exceder 20% 
(vinte por cento) do capital social, 
nos termos do artigo 193 da Lei 
das Sociedades por Ações;  
 
(ii) uma parcela será destinada 
ao pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório aos 
acionistas correspondente a 1% 
do lucro líquido ajustado; 
 
(iii) o saldo remanescente terá a 
destinação que a Assembleia 
Geral determinar. 
 
 
 

Segundo a Lei das Sociedades 
por Ações e nosso Estatuto 
Social, o lucro líquido será 
apurado mediante dedução, do 
resultado do exercício, dos 
prejuízos acumulados de 
exercícios anteriores, se houver 
e da provisão para o imposto de 
renda e contribuição social sobre 
o lucro.  
 
O lucro líquido terá, então, a 
seguinte destinação: 
 
 (i) 5% será aplicado na 
constituição de reserva legal, 
que não pode exceder 20% 
(vinte por cento) do capital social, 
nos termos do artigo 193 da Lei 
das Sociedades por Ações;  
 
(ii) uma parcela será destinada 
ao pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório aos 
acionistas correspondente a 1% 
do lucro líquido ajustado;  
 
(iii) o saldo remanescente terá a 
destinação que a Assembleia 
Geral determinar. 
 

Segundo a Lei das Sociedades 
por Ações e nosso Estatuto 
Social, o lucro líquido será 
apurado mediante dedução, do 
resultado do exercício, dos 
prejuízos acumulados de 
exercícios anteriores, se houver 
e da provisão para o imposto de 
renda e contribuição social sobre 
o lucro.  
 
O lucro líquido terá, então, a 
seguinte destinação:  
 
(i) 5% será aplicado na 
constituição de reserva legal, 
que não pode exceder 20% 
(vinte por cento) do capital social, 
nos termos do artigo 193 da Lei 
das Sociedades por Ações; 
 
 (ii) uma parcela será destinada 
ao pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório aos 
acionistas correspondente a 1% 
do lucro líquido ajustado;  
 
(iii) o saldo remanescente terá a 
destinação que a Assembleia 
Geral determinar. 

Regras sobre a dis-
tribuição de dividen-
dos  

Do saldo do lucro líquido 
apurado em cada exercício 
social, após a dedução da 
reserva legal e de contingências, 
se houver, pelo menos 1% será 
distribuído a título de dividendo 
obrigatório e/ou juros sobre 
capital próprio.  
 
A distribuição de dividendos 
ocorre anualmente por 
deliberação de nossa 
Assembleia Geral Ordinária, 
quando da apreciação da 
proposta da administração para 
destinação do lucro líquido de 
cada exercício social.  
 
Nosso Estatuto Social também 
autoriza o levantamento de 
balanços semestrais ou em 
prazos menores, podendo ser 
declarados dividendos 
intermediários ou intercalares 
com base nesses balanços.  
 
 

Do saldo do lucro líquido 
apurado em cada exercício 
social, após a dedução da 
reserva legal e de contingências, 
se houver, pelo menos 1% será 
distribuído a título de dividendo 
obrigatório e/ou juros sobre 
capital próprio.  
 
A distribuição de dividendos 
ocorre anualmente por 
deliberação de nossa 
Assembleia Geral Ordinária, 
quando da apreciação da 
proposta da administração para 
destinação do lucro líquido de 
cada exercício social. 
 
 Nosso Estatuto Social também 
autoriza o levantamento de 
balanços semestrais ou em 
prazos menores, podendo ser 
declarados dividendos 
intermediários ou intercalares 
com base nesses balanços.  

Do saldo do lucro líquido 
apurado em cada exercício 
social, após a dedução da 
reserva legal e de contingências, 
se houver, pelo menos 1% será 
distribuído a título de dividendo 
obrigatório e/ou juros sobre 
capital próprio.  
 
A distribuição de dividendos 
ocorre anualmente por 
deliberação de nossa 
Assembleia Geral Ordinária, 
quando da apreciação da 
proposta da administração para 
destinação do lucro líquido de 
cada exercício social.  
 
Nosso Estatuto Social também 
autoriza o levantamento de 
balanços semestrais ou em 
prazos menores, podendo ser 
declarados dividendos 
intermediários ou intercalares 
com base nesses balanços.  

Periodicidade das dis-
tribuições de dividen-
dos  

Os dividendos são distribuídos 
conforme deliberação da nossa 
Assembleia Geral Ordinária, 
realizada nos quatro primeiros 
meses do ano. 
 
 Nosso Estatuto Social permite 
também a distribuição de 
dividendos intercalares e 
intermediários e juros sob capital 
próprio, podendo os mesmos ser 
imputados ao dividendo 
obrigatório.  

Os dividendos são distribuídos 
conforme deliberação da nossa 
Assembleia Geral Ordinária, 
realizada nos quatro primeiros 
meses do ano. 
 
 Nosso Estatuto Social permite 
também a distribuição de 
dividendos intercalares e 
intermediários e juros sob capital 
próprio, podendo os mesmos ser 
imputados ao dividendo 
obrigatório.  

Os dividendos são distribuídos 
conforme deliberação da nossa 
Assembleia Geral Ordinária, 
realizada nos quatro primeiros 
meses do ano. 
 
 Nosso Estatuto Social permite 
também a distribuição de 
dividendos intercalares e 
intermediários e juros sob capital 
próprio, podendo os mesmos ser 
imputados ao dividendo 
obrigatório. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 
A declaração de dividendos 
intercalares e de juros sob capital 
próprio compete ao nosso 
Conselho de administração.  

 
A declaração de dividendos 
intercalares e de juros sob capital 
próprio compete ao nosso 
Conselho de administração.  
 

 
 A declaração de dividendos 
intercalares e de juros sob capital 
próprio compete ao nosso 
Conselho de administração. 

Eventuais restrições à 
distribuição de divi-
dendos impostas por 
legislação ou por 
regulamentação espe-
cial aplicável à Com-
panhia, por contratos, 
decisões judiciais, ad-
ministrativas ou arbi-
trais.  
 

Não tivemos quaisquer 
restrições impostas por 
contratos, decisões judiciais, 
administrativas ou arbitrais às 
distribuições de dividendos 
havidas no exercício de 2013.  
 

Não tivemos quaisquer 
restrições impostas por 
contratos, decisões judiciais, 
administrativas ou arbitrais às 
distribuições de dividendos 
havidas no exercício de 2014.  
 

Não tivemos quaisquer 
restrições impostas por 
contratos, decisões judiciais, 
administrativas ou arbitrais às 
distribuições de dividendos 
havidas no exercício de 2015.  
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Ordinária 1.299.953,67 30/04/2014 1.100.000,00 15/03/2013

Juros Sobre Capital Próprio

Ordinária 169.212,63 02/04/2015

Ordinária 828.293,70 02/04/2015

Dividendo Obrigatório

Ordinária 0,00

Outros

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 0,000000 13,577400 37,486800

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 0,000000 4,570174 4,290300

(Reais) Exercício social 31/12/2015 Exercício social 31/12/2014 Exercício social 31/12/2013

Lucro líquido ajustado 0,00 16.921.263,33 2.934.359,85

Data da aprovação da retenção 30/04/2015 30/04/2014

Dividendo distribuído total 0,00 2.297.460,00 1.100.000,00

Lucro líquido retido 0,00 14.623.803,33 0,00
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

Nos últimos 3 (três) exercícios sociais não foram declarados dividendos à conta de lucros 
retidos ou reservas constituídas em exercícios anteriores. 
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31/12/2015 310.198.271,19 Índice de Endividamento 7,89803903

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Títulos de dívida Quirografárias 158.955.829,91 7.486.976,62 0,00 0,00 166.442.806,53

Empréstimo Garantia Real 70.351.106,69 73.180.357,97 224.000,00 0,00 143.755.464,66

Observação

Total 229.306.936,60 80.667.334,59 224.000,00 0,00 310.198.271,19

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2015)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes

Parte dos contratos de financiamento por nós celebrados, possuem cláusulas que determinam 
o vencimento antecipado das parcelas em aberto em caso de vencimento antecipado (cross 
acceleration) de outro contrato financeiro firmado com a mesma contraparte e/ou de qualquer 
outro contrato financeiro. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

a. à Companhia 
 
Nossas vendas dependem em grande parte da eficácia de nossos programas de 
propaganda e marketing. 
 
Dedicamos recursos substanciais para propaganda e marketing. Nosso negócio depende do 
movimento intenso de clientes em nossas lojas e de um marketing eficaz para gerar esse 
movimento. Nossas vendas e nossa lucratividade dependem em grande parte de nossa 
capacidade de, entre outras coisas, identificar nosso público alvo, decidir sobre a mensagem 
publicitária e os meios de comunicação adequados para atingir o nosso público alvo e 
promover o conhecimento e a atração por nossas marcas. Se nossas atividades de 
propaganda e marketing não forem bem concebidas, planejadas e executadas, poderemos 
não conseguir criar um aumento das nossas vendas ou não gerar os níveis desejados de 
divulgação ao público de nossas marcas e mercadorias e, consequentemente, nossa situação 
financeira e resultado operacional podem ser afetados negativamente. Além disso, como 
atualmente contamos, em grande parte, com propagandas veiculadas em televisão, se os 
custos desta forma de propaganda aumentarem significativamente, poderemos não encontrar 
outros veículos igualmente eficazes de comunicação com nossos clientes. O aumento de 
nossos custos com propaganda pode impactar de forma adversa as nossas margens de 
lucros. 
 
Nós podemos não identificar a tempo ou não responder efetivamente às necessidades 
do consumidor, suas expectativas ou tendências, o que pode afetar adversamente o 
nosso relacionamento com os nossos clientes, a demanda por nossos produtos e 
serviços e a nossa participação de mercado. 
 
É difícil prever os produtos e serviços que os nossos clientes demandarão. O sucesso do 
nosso negócio depende em parte da nossa habilidade de identificar e responder prontamente 
às tendências em demografia, preferências do consumidor, condições climáticas, expectativas 
e necessidades, enquanto administramos os nossos níveis de estoques. Além disso, nós 
temos uma rede de lojas que requer manutenção constante para entregar o ambiente de 
compras que os nossos clientes desejam. Se falharmos em manter lojas atrativas e identificar 
a tempo as preferências do consumidor, suas expectativas e necessidades, o relacionamento 
com os nossos clientes pode ser adversamente afetado, reduzindo a demanda pelos nossos 
produtos, serviços e participação de mercado. 
 
O nosso sucesso depende de nossa capacidade de atrair, treinar e reter colaboradores 
altamente qualificados, enquanto controlamos os nossos custos trabalhistas. 
 
Os nossos clientes esperam um alto nível de serviços e conhecimento dos produtos pela 
nossa equipe. Para atender as necessidades e expectativas dos nossos clientes, nós 
devemos atrair, treinar e reter um grande número de empregados qualificados enquanto 
controlamos os nossos custos trabalhistas. A nossa capacidade de controlar custos 
trabalhistas está sujeita a vários fatores externos, incluindo o valor dos salários e benefícios, 
além do impacto da legislação e regulamentação governamental. Além disso, nós investimos 
muitos recursos em treinamento e motivação dos funcionários. Havendo um alto grau de 
rotatividade, aumentam os nossos custos em treinamento e retenção. Não há garantia de que 
teremos a capacidade de atrair e manter associados altamente qualificados no futuro. 
 
Uma redução nas vendas a prazo pode afetar adversamente os nossos resultados. 
 
Vendas a prazo são um componente importante no resultado das companhias do nosso 
segmento de atuação. No passado, o governo brasileiro implementou medidas para restringir 
a demanda doméstica, impondo restrições de crédito a bancos, a administradoras de cartão 
de crédito e ao setor de varejo, e aumentando a taxa de juros. Os nossos resultados podem 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

ser adversamente afetados se a oferta de crédito ao consumidor diminuir, ou se a política do 
governo brasileiro restringir o crédito ao consumidor, ou ainda se o custo do crédito se 
mantiver elevado. 
 
Falhas, interrupções ou violações de segurança em nossos sistemas de tecnologia da 
informação poderão impactar adversamente nossas atividades. 
 
Nossas operações dependem em grande parte do nosso sistema de informação, que é 
importante ferramenta de administração de nossos recursos e controle de nosso estoque. 
Problemas de administração ou de segurança em nossos sistemas, podem causar 
temporariamente a interrupção de seu funcionamento. Caso não sejamos capazes de efetuar 
os reparos a tempo e se essa eventual interrupção se prolongar, nossas operações e nossos 
controles operacionais e financeiros podem ser prejudicados, o que pode afetar adversamente 
nossos resultados. Ainda, os nossos sistemas de tecnologia estão sujeitos a atualizações 
constantes. Caso não sejamos capazes de atualizá-los de maneira constante, acompanhando 
a velocidade do desenvolvimento tecnológico, nossas operações poderão ser prejudicadas, o 
que pode afetar adversamente nossos resultados. 
 
Adicionalmente, uma das principais questões relacionadas ao comércio eletrônico é transmitir 
com segurança as informações confidenciais dos clientes para os nossos servidores e 
armazenar dados com segurança em sistemas interligados a estes servidores. Dependemos 
das tecnologias de criptografia e autenticação de terceiros para transmitir as informações 
confidenciais com segurança. Violações de segurança por parte de terceiros dos nossos 
sistemas de computadores e a divulgação ou o uso não autorizados das informações 
confidenciais dos clientes poderão nos sujeitas a processos judiciais por utilização indevida 
dessas informações e perda de reputação, o que pode afetar de forma negativa e substancial 
a nossa imagem e, consequentemente, os nossos resultados. 
 
Podemos não obter êxito na renovação dos contratos de aluguéis em pontos 
estratégicos e de alta visibilidade. 
 
A maioria das nossas lojas está localizada em pontos estratégicos e de alta visibilidade. Caso 
não consigamos renovar os contratos de aluguéis das nossas lojas em termos razoáveis, ou 
caso sejamos obrigados a alterar a localização das nossas lojas para pontos que não têm a 
mesma visibilidade que possuem atualmente, as nossas vendas podem ser afetadas 
negativamente. 
 
Enfrentamos riscos relacionados aos nossos centros de distribuição. 
 
Atualmente, temos sete centros de distribuição localizados nas regiões Sudeste, Centro-
Oeste e Nordeste do Brasil. Todas as mercadorias que vendemos são distribuídas por meio 
desses centros de distribuição. Se a operação normal de um desses centros de distribuição 
for interrompida por fatores que estão além de nosso controle, como incêndios, desastres 
naturais, falta de energia, falha nos sistemas, entre outros, somente poderemos realizar a 
distribuição parcial de nossas mercadorias em tempo hábil, o que geraria um efeito negativo 
material em nossa situação financeira e resultado operacional. 
 
Adicionalmente, nossa estratégia de crescimento inclui a abertura de novas lojas, o que pode 
demandar uma expansão na capacidade de nossos centros de distribuição, uma 
reorganização de nossos centros de distribuição atuais ou o estabelecimento de novos 
centros. Caso não consigamos encontrar locais adequados para estabelecer novos centros 
de distribuição nos novos mercados, ou não consigamos integrar novos centros ou expandir 
centros de distribuição ou serviços de operadores logísticos ao nosso processo de controle 
de estoques de maneira eficaz, podemos não conseguir entregar estoques às nossas lojas 
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em tempo hábil, o que pode ter um efeito negativo em nossas vendas e na nossa estratégia 
de crescimento. 
 
Um aumento nas perdas e obsolescência de produtos em estoque pode afetar 
negativamente os nossos resultados. 
 
As nossas atividades requerem a manutenção de um valor substancial de produtos em 
estoque. Um eventual aumento em perdas de estoque decorrente de danificação, 
obsolescência, furtos e/ou roubos pode afetar negativamente os nossos resultados. 
 
Podemos enfrentar dificuldades em inaugurar novas lojas com sucesso. 
 
Um dos pilares da nossa estratégia de crescimento é a nossa capacidade de operar novas 
lojas. Essa capacidade pode ser afetada por inúmeros fatores que são alheios ao nosso 
controle, tais como a expansão de competidores e o consequente aumento da concorrência 
por pontos estratégicos de vendas, o surgimento de novos concorrentes para o segmento de 
materiais de construção, a dificuldade de encontrar locais adequados para a abertura de 
novas lojas e as questões de mercado que podem afetar a demanda por nossos produtos, 
dentre outros. 
 
Além disso, a abertura de novas lojas poderá não ser concluída ao custo e no momento que 
entendemos ser apropriados. Dentre os fatores que podem impossibilitar ou prejudicar a 
abertura de novas lojas estão a indisponibilidade de locais adequados, a negociação dos 
contratos do aluguel de imóveis em termos razoáveis, a indisponibilidade de contratar ou 
treinar vendedores qualificados, o atraso ou aumento nos custos associados à reforma dos 
imóveis e atrasos na concessão de licenças e autorizações pelos órgãos públicos 
competentes. Se não tivermos sucesso na abertura de novas lojas, os nossos negócios, 
resultado operacional e situação financeira poderão ser adversamente impactados. 
 
Se não implementarmos totalmente nossa estratégia de crescimento, nossas 
operações poderão ser adversamente afetadas. 
 
Nossa capacidade de implementar as principais iniciativas de crescimento que fazem parte 
de nossa estratégia, depende de uma série de fatores, dentre os quais nossa capacidade de: 
 

 Proteger o alcance das nossas marcas e nossa cultura; 
 Abrir novas lojas e expandir nossa cobertura geográfica, por meio de crescimento 

orgânico e de aquisições selecionadas; 
 Alavancar vendas e aumentar a rentabilidade de nossas operações; 
 Aperfeiçoar a experiência de compra por meio da multi-canalidade. 

 
Não podemos assegurar que quaisquer destes objetivos serão realizados com êxito e por 
completo. O insucesso em implementar nossa estratégia pode afetar adversamente nossos 
negócios. 
 
Podemos não conseguir integrar e captar sinergias de aquisições e associações. 
 
Como parte da nossa estratégia de crescimento, analisamos regularmente oportunidades de 
aquisições que julgamos interessantes para as nossas atividades, relacionadas a nosso 
mercado de atuação ou a novos mercados relacionados a nossos produtos. Buscamos 
constantemente capturar sinergias das aquisições e das associações já realizadas e de 
eventuais novas aquisições. Naturalmente, operações de aquisição envolvem riscos, e, 
eventualmente, podemos não ser capazes de avaliá-los adequadamente, sofrendo efeitos 
adversos no tocante à integração das operações, dos funcionários, dos produtos e da base 
de clientes das empresas adquiridas, além de não conseguir o retorno esperado sobre os 
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investimentos ou se expor ao passivo das empresas adquiridas. Ainda, dependendo da 
operação, poderemos estar sujeitos à obtenção de aprovação das autoridades brasileiras de 
defesa da concorrência, sendo que tal aprovação poderá ser concedida com uma série de 
medidas restritivas, como alienação de parte dos ativos, ou não concedida em tempo hábil. 
Assim, caso não consigamos integrar com sucesso ou capturar sinergias conforme planejado, 
os nossos negócios, resultado operacional e situação financeira poderão ser adversamente 
impactados. 
 
Decisões contrárias em uma ou mais ações judiciais ou procedimentos administrativos 
nos quais somos ou viermos a ser parte podem afetar de maneira adversa nosso 
resultado. 
 
Somos parte em processos judiciais e procedimentos administrativos de natureza cível, 
trabalhista e tributária, decorrentes do curso regular de nossos negócios. Com relação a tais 
contingências, efetuamos provisões para as demandas cuja probabilidade de perda foi 
considerada pela nossa administração como provável, conforme a opinião de assessores 
jurídicos externos. Não temos como garantir que os valores provisionados serão suficientes 
para cobrir as despesas envolvidas nas ações judiciais ou procedimentos administrativos dos 
quais somos parte. Adicionalmente, podemos vir a ser parte em processos judiciais e 
administrativos que podem nos afetar adversamente. Se (i) ocorrerem decisões adversas em 
processos ou procedimentos em que somos ou viermos a ser parte e sejamos condenados a 
pagar um montante superior às respectivas provisões estabelecidas, (ii) ocorrerem situações 
em que nenhuma provisão tenha sido feita ou (iii) além das provisões financeiras e dos custos 
com honorários advocatícios para a assessoria dessas causas, sejamos obrigadas a oferecer 
garantias em juízo relacionadas a tais processos, o resultado de nossas operações e nosso 
desempenho financeiro poderão ser negativamente afetados. Para mais informações sobre 
nossos processos judiciais e administrativos, vide itens 4.3 a 4.7 deste Formulário de 
Referência. 
 
Podemos não ser capazes de obter ou renovar tempestivamente as licenças de 
operação das nossas lojas e centros de distribuição. 
 
Não é possível assegurar que os alvarás de licença de funcionamento obtidos para cada uma 
das nossas lojas e centros de distribuição serão regularmente mantidos em vigor ou facilmente 
renovados junto às autoridades públicas competentes. A não obtenção ou a não renovação 
de tais licenças pode resultar na aplicação de sucessivas multas e, conforme o caso, o 
fechamento dos respectivos estabelecimentos. Uma vez que o desempenho das atividades 
nas nossas lojas e centros de distribuição atuais é considerado um fator relevante para o 
sucesso da nossa estratégia comercial, nossos negócios poderão ser afetados negativamente 
caso ocorra o fechamento desses estabelecimentos em decorrência da não renovação ou não 
obtenção das licenças de operação exigidas. 
 
Perdas não cobertas pelos seguros contratados podem resultar em prejuízos para nós, 
o que poderá gerar efeitos adversos sobre nossos negócios. 
 
Contratamos seguros conforme as práticas usuais de mercado, os quais têm por objetivo 
oferecer garantias contra perdas em nossas lojas e centros de distribuição decorrentes de 
eventuais sinistros ocorridos. Não obstante, via de regra, certos tipos de riscos não são 
garantidos pelas seguradoras que atuam no mercado (tais como guerra, caso fortuito e de 
força maior ou interrupção de certas atividades). Na eventualidade da ocorrência de qualquer 
um desses eventos não garantidos, podemos sofrer um revés financeiro para recompor e/ou 
reformar aos ativos atingidos por tais eventos, o que poderá comprometer o investimento por 
nós integralizado. Além disso, não podemos garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência 
de um sinistro coberto por apólices, o pagamento do seguro será suficiente para cobrir os 
danos decorrentes de tal sinistro. Por fim, poderemos ainda ser responsabilizados 
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judicialmente pelo pagamento de indenização a terceiros em decorrência de um eventual 
sinistro. 
 
O plano de opções de compra de ações pode fazer com que nossos administradores e 
funcionários elegíveis busquem retornos a curto prazo, o que poderia conflitar com os 
interesses dos acionistas que buscam retornos a longo prazo em seus investimentos 
em nossas ações. 
 
Nossos administradores (não incluindo os membros do nosso Conselho de Administração) e 
funcionários poderão ser beneficiários do nosso Plano de Opção de Compra de Ações, cujo 
potencial ganho para seus beneficiários está vinculado ao maior valor de mercado de nossas 
ações. O fato de uma parcela relevante da remuneração dos administradores e executivos 
estar intimamente ligada à geração de nossos resultados e ao desempenho de nossas ações 
pode levar a nossa administração a dirigir nossos negócios e nossos executivos a conduzir 
nossas atividades com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o que poderá não 
coincidir com os interesses dos nossos demais acionistas que tenham uma visão de 
investimento de longo prazo. 
 
Ademais, no caso da outorga e exercício das opções previstas nos planos, os acionistas 
poderão sofrer diluição de sua participação acionária pela emissão de novas ações e diluição 
adicional, caso o preço de exercício seja inferior ao preço de mercado de nossas ações. Para 
informações adicionais sobre o Plano de Opção de Compra de Ações, ver Seção 13 deste 
Formulário de Referência “Remuneração dos Administradores”. 
 
Poderemos, no futuro, vir a obter capital adicional por meio da emissão de ações, o que 
poderá resultar numa diluição da participação dos nossos acionistas atuais. 
 
Poderemos precisar captar recursos adicionais no futuro por meio de emissões públicas ou 
privadas de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações para financiar nossas 
iniciativas de crescimento. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, mediante o 
atendimento a determinados requisitos, a captação de recursos por meio da distribuição 
pública de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações pode ser realizada com 
exclusão do direito de preferência dos nossos acionistas, o que pode, consequentemente, 
resultar na diluição da participação destes investidores no nosso capital social. 
 
Os titulares das ações da Companhia podem não receber quaisquer dividendos ou 
juros sobre o capital próprio. 
 
De acordo com a Lei de Sociedades por Ações e com nosso Estatuto Social, precisamos 
pagar dividendos aos nossos acionistas no valor de pelo menos 1% de nosso lucro líquido 
anual apurado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme 
determinado e ajustado. Esses ajustes do lucro líquido para os fins de cálculo da base dos 
dividendos incluem a compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores e 
contribuições a diversas reservas que efetivamente reduzem o valor disponível para o 
pagamento de dividendos. A despeito da exigência do dividendo obrigatório, o acionista não 
terá direito a receber dividendos no exercício social em que for apurado prejuízo ou caso 
optemos por não pagar dividendos aos nossos acionistas em qualquer exercício social, se o 
nosso Conselho de Administração determinar que essas distribuições não sejam 
aconselháveis em vista de nossa condição financeira. 
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b. aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia 
 
Somos controlados por um bloco de controle articulado por meio de um acordo de 
acionistas, cujos interesses poderão diferir daqueles de outros acionistas. 
 
Somos controlados conjuntamente LAHIG Holding S.A. e pela Família Aguinaga (“Grupo de 
Controle”) nos termos do Acordo de Acionistas celebrado entre os mesmos. O Grupo de 
Controle tem poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos membros do Conselho 
de Administração, que por sua vez, elegem os membros da Diretoria. 
 
A LAHIG Holding S.A. e a Família Aguinaga têm, em conjunto, o poder de determinar o 
resultado de qualquer ação que requeira aprovação de acionistas, desde que não haja conflito 
de interesses para o exercício de seu voto, inclusive no tocante às operações com partes 
relacionadas e ao pagamento de quaisquer dividendos futuros, observadas as exigências de 
pagamento do dividendo mínimo obrigatório imposto pela Lei das Sociedades por Ações. 
 
A LAHIG Holding S.A. e a Família Aguinaga podem ter interesses conflitantes entre si e/ou 
conflitantes com os interesses da Companhia e dos demais acionistas minoritários da 
Companhia. 
 
c. aos acionistas da Companhia 
 
Não aplicável, uma vez que não identificamos fatores de risco relevantes oriundos diretamente 
de nossos acionistas, ou seja, aqueles em que a fonte de risco é o acionista e que não estejam 
dispostos nos demais itens desta seção 4.1 deste Formulário de Referência. 
 
d. às controladas e coligadas da Companhia 
 
Resultados negativos de sociedades controladas podem afetar negativamente o nosso 
resultado operacional. 
 
Detemos participação direta em cinco sociedades, possuindo, em todas elas, participação 
superior a 99,00% do capital social. Além disso, detemos participação indireta, por meio de 
uma de nossas controladas, em uma sociedade. Dessa forma, parte do nosso resultado 
decorre do resultado dessas sociedades e, sendo assim, o resultado não satisfatório das 
mesmas poderá afetar negativamente os nossos negócios, resultado operacional e situação 
financeira. 
 
Detemos participação em sociedades controladas operacionais as quais são ou 
poderão ser parte em processos judiciais nos quais poderemos ser solidária ou 
subsidiariamente responsáveis. 
 
Somos uma sociedade holding que possui participação direta e indireta em sociedades 
operacionais. No curso de suas atividades, essas sociedades são parte em processos 
judiciais nos quais, caso condenadas, o resultado da condenação poderá nos afetar de forma 
solidária ou subsidiária. Isso inclui processos de diversas naturezas tais como, questões 
previdenciárias, trabalhistas e ambientais. Caso alguma dessas sociedades sofra condenação 
judicial e sejamos chamados a responder subsidiária ou solidariamente por tal condenação, 
os nossos resultados operacionais e financeiros poderão ser adversamente afetados. 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA: 23 de 243

Formulário de Referência - 2016 - BR HOME CENTERS S.A. Versão : 3



4.1 - Descrição dos fatores de risco

e. aos fornecedores da Companhia 
 
Mudanças na cadeia produtiva e de fornecimento na indústria de materiais de 
construção poderão ter efeito adverso em nossos negócios. 
 
Eventuais mudanças na cadeia produtiva e no fornecimento do mercado de materiais 
brasileiro poderão gerar efeitos adversos nos nossos negócios, tais como: 
 

  Mudanças na política de fabricação de materiais de construção ou procedimentos que 
afetem, dentre outros, preços, venda, custo, estoque, distribuição e fornecimento e 
prazos de pagamento; mudanças nos métodos de distribuição de materiais de 
construção; 

 Mudanças na legislação ou regulamentação relativa à indústria de materiais de 
construção; 

 Imposições de controles de preço adicionais ou mais restritivos para os nossos 
produtos; 

 Aumento de venda de materiais de construção por outros varejistas brasileiros, que 
prejudiquem nossas vendas. 

 Futuras mudanças na indústria brasileira de materiais de construção poderão afetar 
adversamente o fornecimento, demanda e preços dos nossos produtos e serviços, 
restringir a nossa capacidade de realizar negócios em nosso mercado atual e futuro, 
com consequente efeito adverso para nós. 
 

Não podemos garantir que nossos fornecedores não venham a se utilizar de práticas 
irregulares. 
 
Devido à grande pulverização e terceirização da cadeia produtiva dos nossos fornecedores, 
não podemos garantir que alguns de nossos fornecedores não venham apresentar problemas 
com questões trabalhistas ou relacionados à sustentabilidade, terceirização da cadeia 
produtiva e condições de segurança impróprias. Adicionalmente, não podemos garantir que 
tais fornecedores venham a se utilizar dessas irregularidades para terem um custo mais baixo 
de seus produtos. Caso seja identificado que algum de nossos fornecedores adotem tais 
práticas irregulares, poderemos ter prejuízos com nossa imagem o que poderá impactar na 
redução de nossas vendas, bem como poderão ser impostas restrições à captação de 
financiamentos pela nossa companhia, o que poderá afetar adversamente nossos negócios e 
resultados. 
 
Algumas categorias de produtos por nós comercializados são adquiridos de poucos 
fornecedores e, caso ocorram alterações nessa cadeia de fornecimento, as nossas 
atividades e negócios podem ser afetados adversamente. 
 
Algumas categorias de produtos por nós comercializados são adquiridos de poucos 
fornecedores. Caso algum fornecedor não seja capaz de fornecer os produtos na quantidade 
e na frequência usualmente por nós adquirida e a possuamos estoques suficientes destes 
produtos, podemos não ser capazes de manter o nível de vendas na categoria afetada, o que 
poderá causar um efeito adverso relevante sobre nossas as atividades e resultados. 
 
f. aos clientes da Companhia 
 
Estamos expostos a riscos relacionados à inadimplência dos nossos clientes. 
 
Atuamos no setor varejista e realizamos vendas a prazo de nossos produtos para 
consumidores finais. Fatores adversos que influenciam as condições macroeconômicas 
brasileiras, tais como a redução do nível da atividade econômica, a desvalorização do Real, 
a inflação, o aumento das taxas domésticas de juros e/ou do nível de desemprego podem 
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aumentar o índice de inadimplência de nossos clientes, causando efeito adverso relevante em 
nossos negócios, nossa situação financeira e nos nossos resultados operacionais. 
 
Podemos ser responsabilizados por incidentes com consumidores relacionados a 
reações adversas após a utilização de produtos. 
 
A despeito de nossas políticas de controle e qualidade, os produtos que comercializamos em 
nossas lojas podem causar reações adversas a nossos consumidores. Incidentes envolvendo 
tais produtos poderão causar um efeito material adverso nas nossas atividades, situação 
financeira e resultados operacionais. Ações judiciais ou processos administrativos com esse 
fim poderão ser propostos contra a nossa Companhia sob as alegações de que os nossos 
produtos estavam defeituosos, deteriorados, adulterados, contaminados, não possuíam as 
propriedades anunciadas, dentre outras. Qualquer risco à saúde, real ou possível, associado 
a tais produtos, inclusive publicidade negativa referente a estes riscos, poderá causar a perda 
de confiança de nossos consumidores na segurança, eficácia e qualidade dos produtos 
comercializados em nossas lojas, especialmente com relação aos produtos de “marcas 
exclusivas”. Qualquer alegação dessa natureza contra a nossa marca e/ou os produtos 
comercializados em nossas lojas poderá causar um efeito material adverso nas nossas 
atividades, situação financeira e resultados operacionais. 
 
g. ao setor varejista 
 
Uma eventual incerteza acentuada em relação à situação macroeconômica e outros 
fatores fora do nosso controle podem afetar adversamente a demanda pelos nossos 
produtos e serviços, os custos do nosso negócio e o nosso resultado. 
 
Os nossos resultados dependem significativamente da estabilidade dos mercados de 
construção civil e de reformas residenciais, além das condições macroeconômicas em geral, 
incluindo o crescimento da economia. Condições adversas ou incerteza continuada nesses 
mercados ou na economia podem impactar negativamente a confiança do consumidor, 
resultando em postergação ou redução no consumo de produtos e serviços de reforma e 
construção. 
 
Outros fatores como altos níveis de desemprego, variação nas taxas de juros, custos de 
combustíveis e energia, custos trabalhistas, disponibilidade de financiamento, situação do 
mercado de crédito, desastres naturais e outras situações fora do nosso controle – podem 
afetar adversamente a demanda por nossos produtos ou serviços, os nossos custos e a nossa 
performance financeira. 
 
A inflação ou deflação dos preços de commodities pode afetar os nossos preços, a 
demanda pelos nossos produtos, as nossas vendas e as nossas margens de lucro. 
 
Preços de commodities tais como cimento, metais, madeira e outros insumos são 
historicamente voláteis e sofrem flutuações que são resultado da oferta e demanda 
internacionais, custos trabalhistas, competição, especulação, regulamentação e atrasos em 
entregas. Mudanças rápidas e significativas nos preços de commodities podem afetar a 
demanda pelos nossos produtos, as nossas vendas e as nossas margens de lucros. 
 
Um ambiente competitivo acirrado pode afetar adversamente os preços e a demanda 
por nossos produtos e serviços e pode diminuir a nossa participação de mercado. 
 
Nós operamos em mercados altamente competitivos. Competimos principalmente em 
serviços aos clientes, preço, localização das lojas e aparência, qualidade, disponibilidade e 
sortimento de mercadoria. Em cada mercado que participamos, há várias outras varejistas de 
materiais de construção e revestimentos de todos os portes, desde os grandes home centers 
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até as pequenas lojas de conveniência. Alguns de nossos concorrentes têm custos 
proporcionalmente menores do que os nossos em vista de serem empresas maiores. Outros, 
em consequência do não recolhimento de impostos e encargos trabalhistas devidos. Se não 
formos capazes de responder tempestiva e adequadamente a essa pressão competitiva, 
inclusive através da manutenção de serviços e relacionamentos com os clientes, a nossa 
participação no mercado e a nossa performance financeira podem ser adversamente 
afetadas. 
 
Adicionalmente, a concorrência no comércio eletrônico também pode se intensificar. Outras 
empresas do ramo varejista e de comércio eletrônico podem vir a celebrar alianças ou acordos 
comerciais que venham a fortalecer a sua posição competitiva. À medida que a carteira de 
clientes for crescendo e aumentando a sua fidelização nos diversos segmentos do mercado 
de Internet, os participantes destes segmentos poderão buscar expandir os seus negócios 
para os segmentos de mercado no qual atuamos. Além disso, novas tecnologias podem 
intensificar ainda mais a natureza competitiva do varejo online. Acreditamos que a natureza 
da Internet como um local de mercado eletrônico facilita a entrada de competidores e permite 
a realização de compras por meio de comparação de preços. 
 
Esse aumento na concorrência pode vir a reduzir as nossas vendas, lucros operacionais, ou 
ambos. 
 
Eventuais aumentos na carga tributária ou de encargos trabalhistas pode afetar 
adversamente a nossa competitividade. 
 
Uma parte substancial dos varejistas de materiais de construção no Brasil atua informalmente, 
com recolhimento a menor de tributos e contribuições, além do não pagamento de verbas 
trabalhistas devidas aos seus funcionários. A eventual aprovação de leis que aumentem a 
carga tributária ou os direitos dos trabalhadores pode afetar negativamente os nossos 
resultados e a nossa competitividade frente aos nossos concorrentes informais. 
 
Dependemos do sistema de transporte e da infraestrutura para entregar nossos 
produtos em nossas lojas. 
 
Produtos destinados a todas as nossas lojas localizadas em diversos estados e no Distrito 
Federal são distribuídos por meio de nossos centros de distribuição. A infraestrutura e o 
sistema de transporte brasileiros estão subdesenvolvidos e necessitam de investimentos por 
parte do governo brasileiro para que operem com eficiência e atendam às necessidades dos 
nossos negócios. Quaisquer interrupções ou reduções significativas no uso da infraestrutura 
de transporte ou em seu funcionamento nas cidades em que se localizam os nossos centros 
de distribuição como resultado de desastres naturais, incêndio, acidentes, greves, protestos, 
falhas de sistema ou quaisquer outras causas inesperadas poderão atrasar ou afetar nossa 
capacidade de distribuir produtos para nossas lojas e nossos clientes, o que pode reduzir 
nossas vendas e afetar nossos resultados de forma negativa e substancial. 
 
h. à regulamentação dos setores em que a Companhia atua 
 
Estamos sujeitos à legislação e regulamentação ambiental. 
 
Estamos sujeitos a uma vasta legislação federal, estadual e municipal relacionada à 
preservação e proteção do meio ambiente. Entre outras obrigações, essa legislação 
estabelece exigências de licenças ambientais e padrões para o descarte de efluentes, 
emissões atmosféricas, gestão de resíduos sólidos, bem como exigências relacionadas à 
áreas especialmente protegidas. Quaisquer violações da legislação e regulamentação 
ambiental poderão nos expor a sanções administrativas e criminais, além da obrigação de 
reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Não podemos 
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garantir que essa legislação e regulamentação não se tornarão ainda mais rígidas, exigindo 
que aumentemos de forma significativa nossos investimentos a fim de cumprir com a 
legislação e regulamentação ambiental. Investimentos ambientais imprevistos poderão 
reduzir os recursos disponíveis para outros investimentos e afetar adversamente os nossos 
de forma significativa. 
 
Alterações na legislação tributária brasileira ou conflitos em sua interpretação podem 
nos impactar adversamente, aumentando os impostos que somos obrigados a pagar. 
 
O governo brasileiro tem frequentemente implementado diversas alterações nos regimes 
fiscais que podem nos afetar, inclusive como resultado da execução ou alteração de tratados 
fiscais. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas vigentes e/ou criação de tributos, 
temporários ou definitivos, cujos recursos são destinados a fins estabelecidos pelo governo. 
Algumas dessas mudanças podem resultar em aumentos da nossa carga tributária da, o que 
poderia afetar adversamente a nossa lucratividade e os preços dos nossos serviços, bem 
como restringir nossa capacidade de fazer negócios, afetando negativamente os nossos 
resultados financeiros. Não podemos garantir que seremos capazes de manter o fluxo de 
caixa projetado e rentabilidade após quaisquer aumentos nos impostos brasileiros aplicáveis 
às nossas operações. 
 
Ademais, algumas leis fiscais podem ser interpretadas pelas autoridades fiscais de forma 
diferente da maneira que as interpretamos. Podemos ser adversamente afetados no caso de 
uma interpretação diferente daquela em que nos baseamos para realizarmos nossas 
transações. 
 
i. aos países estrangeiros em que a Companhia atua 
 
Não aplicável, uma vez que não possuímos na data deste Formulário de Referência receitas 
relevantes provenientes de país estrangeiro. 
 
j. a questões socioambientais 
 
Nossas atividades não causam grandes impactos socioambientais, por isso não classificamos 
os fatores de risco. 
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A Companhia atua no mercado brasileiro e, portanto, está sujeita às condições econômicas e 
riscos relacionados ao Brasil. 
 
As condições políticas e econômicas do Brasil e a percepção do mercado internacional 
das referidas condições podem afetar de forma adversa os nossos negócios e o acesso 
aos mercados de capitais bem como os resultados das nossas operações e a nossa 
condição financeira. 
 
A nossa condição financeira e os resultados das nossas operações dependem da economia 
brasileira, uma vez que nossas atividades ocorrem exclusivamente no Brasil. O Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 2,7% em 2013 e aproximadamente 0,1% em 2014, mas 
2015 fechou com queda de 3,8% refletindo a atual situação econômica do país, com 
deterioração do quadro de emprego, renda, juros e inflação alta e retração do crédito. Eventos 
futuros na economia poderão afetar as taxas de crescimento do País e, por conseguinte, o 
consumo dos nossos produtos, o que poderá impactar negativamente nossas estratégias de 
negócios, os resultados das nossas operações e nossa condição financeira. 
 
Crises políticas podem contribuir para a redução no nível de confiança de investidores e da 
população, o que pode resultar no desaquecimento da economia e na consequente 
volatilidade dos valores mobiliários de companhias brasileiras negociadas no mercado 
externo. 
 
O governo brasileiro exerce influência significativa sobre a economia do País. Essa 
influência e ações governamentais decorrentes das condições políticas e econômicas 
do Brasil podem afetar negativamente o mercado brasileiro e os nossos negócios. 
 
O governo brasileiro administra a economia por meio de políticas monetária, fiscal, creditícia 
e cambial, dentre outras. Nesse contexto, descontrole inflacionário, grandes oscilações 
cambiais, instabilidade social e outros acontecimentos políticos, econômicos e diplomáticos, 
assim como a resposta do Governo Federal para tais acontecimentos, podem afetar os nossos 
negócios e estratégias. 
 
Nosso negócio, situação financeira, resultados operacionais e perspectivas poderão ser 
afetados negativamente por mudanças nas políticas ou regulamentações que envolvam ou 
afetem certos fatores, como: 
 
• inflação; 
• políticas cambiais e monetárias; 
• crescimento da economia interna; 
• redução na liquidez dos mercados internos de capital e de crédito; 
• taxas de juros; 
• políticas fiscais e legislação tributária; e 
• outros desdobramentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que o afetem. 
 
Medidas adotadas pelo Governo Federal ou especulação sobre ações do governo podem 
levar a incertezas em relação à economia brasileira e aumentar a volatilidade dos mercados 
de capitais domésticos, o que pode afetar negativamente o nosso negócio, situação 
financeira, resultados operacionais e perspectivas. 
 
Esforços governamentais para combater a inflação poderão prejudicar o crescimento 
da economia brasileira e as nossas atividades. 
 
Historicamente, a economia brasileira apresentou taxas de inflação extremamente elevadas. 
Isso levou o Banco Central a adotar políticas monetárias restritivas para combater a inflação, 
o que teve um efeito negativo significativo sobre a economia do País. Entre 2004 e 2010, a 
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taxa básica de juros (SELIC) no Brasil apresentou variação entre 19,8% e 8,6% ao ano. Em 
31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015, a taxa básica de juros encerrou em 10,0%, 11,75% e 
14,25%, respectivamente. Não há qualquer garantia de que eventuais aumentos em nossos 
custos em razão da inflação serão repassados aos consumidores finais de nossos produtos. 
A inflação e as medidas do governo brasileiro para combatê-la, principalmente por meio do 
Banco Central do Brasil, tiveram e poderão ter efeitos significativos sobre a economia do País 
e sobre nossas atividades. Uma maior rigidez das políticas monetárias, aliado a altas taxas 
de juros, poderá restringir o crescimento econômico do Brasil e, por sua vez, limitar a 
disponibilidade de crédito. Por outro lado, políticas mais tolerantes do governo e do Banco 
Central do Brasil e a redução das taxas de juros poderão desencadear aumentos na inflação, 
e, consequentemente, volatilidade de crescimento e a necessidade de aumentos das taxas 
de juros repentinos e significativos, que podem afetar negativamente nossos negócios, 
resultados operacionais e condição financeira. 
 
A volatilidade cambial pode influenciar adversamente a economia do país e os nossos 
resultados operacionais. 
 
Tendo como pano de fundo a fomentação das exportações e por consequência a melhoria 
dos índices da taxa de emprego, o incremento do saldo da balança comercial e a ampliação 
das reservas internacionais, o Governo Federal tem adotado uma política cambial flutuante 
mas com intervenções quando julga necessário. Este controle visa também evitar grandes 
variações no câmbio em períodos curtos, o que é indesejável para o planejamento das 
companhias. Como qualquer outro país, a moeda brasileira é sensível a mudanças na política 
monetária e cambial das demais nações, em especial dos Estados Unidos. Não se pode 
garantir que o Real irá valorizar ou desvalorizar no futuro, estando a nossa Companhia 
exposta as consequências destas flutuações, não só na rentabilidade do negócio, mas com 
efeito negativo nos níveis de consumo do varejo. 
 
A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países pode afetar 
negativamente a economia brasileira e os nossos negócios. 
 
O mercado de títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, 
em vários graus, pela economia global e condições do mercado, e especialmente pelos países 
da América Latina e outros mercados emergentes. A reação dos investidores ao 
desenvolvimento em outros países pode ter um impacto desfavorável no valor de mercado 
dos títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises ou políticas econômicas de 
outros países podem reduzir a demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de 
companhias brasileiras e pelos emitidos por nós, o que pode adversamente afetar o preço de 
mercado de nossas ações, além de afetar adversamente nossa capacidade de financiamento. 
No passado, o desenvolvimento adverso das condições econômicas nos mercados 
emergentes resultou em significante retirada de recursos do País e queda no montante de 
capital estrangeiro investido no Brasil. Mudanças nos preços de ações ordinárias de 
companhias abertas, ausência de disponibilidade de crédito, reduções nos gastos, 
desaceleração da economia global, instabilidade de taxa de câmbio, aumentos nas taxas de 
juros no Brasil ou no exterior e pressão inflacionária podem adversamente afetar, direta ou 
indiretamente, a economia e o mercado de capitais brasileiros, o que poderá reduzir a liquidez 
global e o interesse do investidor no mercado de capitais brasileiro, afetando negativamente 
o preço das ações de nossa emissão. 
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A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão 
limitar substancialmente a capacidade dos nossos acionistas de venderem ações pelo 
preço e na ocasião que desejarem. 
 
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o 
Brasil, envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais, 
sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa. Além disso, 
o mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais 
concentrado, podendo ser mais volátil do que os principais mercados de valores mobiliários 
mundiais. Por conseguinte, a capacidade dos acionistas de venderem ações da nossa 
Companhia pelo preço e no momento desejado poderá ficar substancialmente afetada, o que 
poderá, ainda, afetar negativamente o preço de negociação das nossas ações. 
Adicionalmente, vendas ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial 
das ações da nossa Companhia poderão prejudicar o valor de negociação das mesmas. 
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Em 31 de dezembro, éramos parte nos seguintes processos judiciais ou administrativos 
considerados individualmente relevantes: 
 
i. Trabalhistas 
 
Em 31 de dezembro de 2015, figurávamos como réus no processo trabalhista individualmente 
relevante abaixo descrito. Para informações sobre os processos trabalhistas, dos quais 
éramos parte em tal data, e que possam ser considerados relevantes em conjunto, ver o item 
4.6 abaixo. 
 

Ação Civil Pública nº 1491-2004-001-01-00-9 

Juízo 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 

Instância Tribunal Superior do Trabalho 

Data de instauração 08/10/2004 

Partes no processo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (Autor) Casa Show 
S.A. (Ré) 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$450,0 mil 

Principais fatos Ação Civil Pública para discussão de regras relativas a duração do 
trabalho como jornada diária, intervalos intra e interjornada, limite 
diário de horas extras e acordo de compensação. A defesa da Ré 
alegou que toda a documentação que embasou a ação foi obtida 
sem direito ao contraditório, uma vez que teria sido produzida 
unilateralmente pela fiscalização. Houve condenação por dano 
moral coletivo em R$300,0 mil (valor histórico) acrescido de multa 
diária de R$200,00 por trabalhador em situação irregular. A Ré 
interpôs Recurso Ordinário em maio de 2009, o qual foi parcialmente 
provido para redução do valor da indenização para R$150,0 mil 
(valor histórico). Posteriormente, em julho de 2010, foi interposto 
Recurso de Revista, o qual teve seguimento negado, tendo sido 
interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista em 
setembro de 2010, seguindo-se a oposição de Embargos de 
Declaração que foram rejeitados em novembro de 2012. 
Finalmente, foi interposto Recurso Extraordinário para o Supremo 
Tribunal Federal que se encontra pendente do juízo de 
admissibilidade pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho desde abril de 2013. 

Chance de perda Provável 

Análise do impacto em caso 
de perda/ Razões da 
relevância do processo para 
a Companhia 
 

Com base nas perspectivas apresentadas pelos nossos advogados 
externos, foi constituída provisão especial para este processo em 31 
de dezembro de 2015 no valor de R$450,0 mil. Caso o resultado seja 
desfavorável à Companhia, não é esperado perda significativa além 
dos valores provisionados acima destacados. 

Valor provisionado (se for o 
caso) 

R$450 mil. 

Observações  
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ii. Tributários 
 
Em 31 de dezembro de 2015, não figurávamos como réus em processos tributários que 
possam ser considerados como individualmente relevantes, salvo pelos processos listados no 
item 4.7 abaixo. 
 
iii. Cíveis 
 
Em 31 de dezembro de 2015, figurávamos como parte no processo judicial cível não sigiloso, 
individualmente relevante, abaixo descrito. Para informações sobre os processos cíveis, dos 
quais éramos parte em tal data, e que possam ser considerados relevantes em conjunto, ver 
o item 4.6 abaixo. 
 

Processo n. 0024874-38.1999.8.17.0001 

Juízo Tribunal de Justiça do Estado de Recife 

Instância 2ª Instância 

Data de instauração 14/05/1999 

Partes no processo Repel Pescados Ltda. (Autora) TendTudo Materiais para Construção 
Ltda. (Ré) 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$4,2 milhões 

Principais fatos Ação Revisional de Aluguel objetivando aumentar o valor do aluguel 
de imóvel locado à época por US$16.500,00 (cerca de R$25.000,00) 
para R$120.000,00 (valores históricos). Houve deferimento de 
aluguel provisório e a Ré optou pela devolução do imóvel no curso 
do processo, encerrando o contrato, uma vez que a Autora recusou 
o recebimento das chaves. O processo judicial envolve, além do valor 
do aluguel em si, o prazo em que este seria aplicado pela recusa da 
Autora em receber as chaves, tendo o prazo original do contrato sido 
encerrado no curso da discussão. 
O Tribunal de Justiça de Pernambuco proferiu em 2013 decisão na 
qual reconheceu o término do contrato no prazo original, 
determinando o pagamento das diferenças apenas até este prazo. 
Atualmente está pendente de decisão em Agravo de Instrumento 
em Recurso Especial interposto por ambas as partes. 

Chance de perda Provável 

Análise do impacto em caso 
de perda/ Razões da 
relevância do processo para 
a Companhia 

Com base nas perspectivas apresentadas pelos nossos advogados 
externos, foi constituída provisão especial para este processo em 31 
de dezembro de 2015 no valor de R$4,2 milhões. Caso o resultado 
seja desfavorável à Companhia, não é esperado perda significativa 
além dos valores provisionados acima destacados. 

Valor provisionado (se for o 
caso) 

R$4,2 milhões. 

Observações  
 
Em outubro de 2016 o referido processo foi extinto, mediante acordo entre as partes no valor 
de R$ 7 milhões. 
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administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

Em 31 de dezembro de 2015, 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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Em 31 de dezembro de 2015, 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 31 de dezembro de 2015, éramos parte em 291 ações trabalhistas as quais versavam 
principalmente sobre o montante de compensação pago nas demissões de empregados de 
empresas das nossas controladas, responsabilidade subsidiária, reclamações de horas 
extras, desvio da função, equiparação salarial, dentre entre outros. Em 31 de dezembro de 
2015, éramos parte nos seguintes processos judiciais e administrativos trabalhistas repetitivos 
ou conexos, relevantes em conjunto: 
 

Processos trabalhistas (aproximadamente 44 processos) 

Fato e/ou causa jurídica Disputas sobre o montante de compensação pago nas demissões 
do curso normal dos nossos negócios em virtude de reorganização 
societária. 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 4,7 milhões 

Valor provisionado se houver 
provisão 

R$ 3,6 milhões 

Prática do emissor ou de sua 
controlada que causou tal 
contingência 

Divergências de interpretação entre Companhia, empregados e 
sindicatos quanto a diversos fatos, dispositivos legais e 
instrumentos normativos relacionados aos objetos acima 
apontados. 

 
ii. Tributários 

 
Em 31 de dezembro de 2015, não éramos parte em processos judiciais e administrativos 
tributários repetitivos ou conexos, relevantes em conjunto. 
 
iii. Cíveis 
 
Em 31 de dezembro de 2015, éramos parte nos seguintes processos judiciais e 
administrativos cíveis repetitivos ou conexos, relevantes em conjunto: 
 

Processos cíveis (aproximadamente 643 processos) 

Fato e/ou causa jurídica Ações judiciais movidas por consumidores 
relativas a supostas falhas operacionais na 
prestação de serviços. 

Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 4,7 milhões 

Valor provisionado se houver provisão R$ 3,0 milhões 

Prática do emissor ou de sua controlada que 
causou tal contingência 

Divergências de interpretação entre a nossa 
Companhia e consumidores acerca da prestação 
de serviços quanto a fatos relacionados à 
operação e dispositivos legais no tocante aos 
objetos acima apontados. 
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i. Termos de Compromisso e Termos de Ajustamento de Conduta  
 
Em 31 de dezembro de 2015, não éramos parte em Termos de Compromisso e/ou em Termos 
de Ajustamento de Conduta. 
 
ii. Outras Contingências  
 
A Casa Show S.A. (atualmente denominada Home Center Nacional S.A.) (“Home Center 
Nacional”), uma de nossas controladas, foi incluída, juntamente com outras sociedades que 
não são relacionadas à nossa Companhia, no polo passivo de execuções fiscais ajuizadas 
em face de Sendas S.A. (“Sendas”), antiga controladora da Home Center Nacional. Tal 
inclusão da Home Center Nacional em tais processos se deu em resposta a pedido da 
Fazenda Nacional, de que a Home Center Nacional fosse considerada parte de um suposto 
“grupo de sociedades” formado pela Sendas e outras sociedades a esta relacionadas, bem 
como pela Sendas Distribuidora S.A., sociedade adquirida pela Companhia Brasileira de 
Distribuição (Grupo Pão de Açúcar).  
 
No Acordo de Investimento de 27 de dezembro de 2007, a Sendas concordou em indenizar a 
Home Center Nacional e os seus acionistas por perdas relacionadas a fatos anteriores à 
aquisição do referido controle, o que inclui valores a serem pagos no âmbito das execuções 
fiscais acima mencionadas, assim como custas judiciais e honorários de advogados.  
 
Conforme demonstrado nas tabelas a seguir, parte das execuções fiscais foi incluída pela 
Sendas no Programa de Recuperação Fiscal (“REFIS”), da Lei no 11.941 de 27 de maio de 
2009 (vide tabelas 1, 2 e 3 abaixo). O valor total das referidas execuções fiscais, em 31 de 
dezembro de 2014, era de aproximadamente R$289 milhões. Em 30 de junho de 2015, o 
saldo em aberto objeto do REFIS da Sendas relacionado a essas execuções era de R$90 
milhões. A variação de R$199 milhões entre o valor total de tais contingências e o saldo em 
aberto no REFIS decorreu da (i) redução de multas e encargos moratórios e utilização de 
créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de contribuição 
sobre o lucro líquido, conforme previsto Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, (ii) realização 
de pagamentos ordinários no âmbito do REFIS pela Sendas de 49 parcelas no valor atualizado 
aproximado de R$72 milhões, além de (iii) antecipação pela Sendas de 48 parcelas vincendas 
no âmbito do REFIS no valor aproximado atualizado de R$70 milhões.  
 
Por sua vez, as execuções fiscais objeto das tabelas 4 e 5 abaixo, vêm sendo discutidas no 
âmbito judicial pelas partes e já contam com decisões favoráveis às rés, ainda não transitadas 
em julgado. 
 
 

(1) Execução Fiscal 0001490-80.2008.4.02.5110  

Juízo  2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti  

Instância  1ª Instância  

Data de instauração  03/06/2008  

Partes no processo  
 

Fazenda Nacional (autora/exequente)  
Home Center Nacional, Sendas, Sendas Empreendimentos e 
Participações Ltda., Sendas Comércio Exterior e Armazéns Gerais 
S.A., Sendas Agropecuária S.A., Sendas Nordeste S.A., Sendas 
Distribuidora S.A., Manoel Antônio Sendas Filho, Arthur Antônio 
Sendas (espólio), Francisco Antônio Sendas e Arthur Antônio 
Sendas Filho (Réus)  

Valores, bens ou direitos 
envolvidos  
 

R$2,6 milhões.  
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Principais fatos  
 

Em 03 de junho de 2008, a Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal 
objetivando a cobrança de supostos débitos fiscais que constituem 
o objeto da Certidão de Dívida Ativa da União Federal nº 
70.6.08.000015-42, relativos ao período de novembro de 2002.  
Inicialmente, a Home Center Nacional não figurava no polo passivo 
da ação. Porém, em 27 de fevereiro de 2009, foi proferida sentença 
pela 2ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, determinando a 
inclusão da Home Center Nacional no polo passivo da ação, sob a 
alegação de que referida sociedade seria parte do grupo econômico 
de Sendas, que detinha à época do fato gerador a maioria do seu 
capital social.  
Em 03 de julho de 2009, a Home Center Nacional interpôs Agravo 
de Instrumento requerendo a sua exclusão do polo passivo da 
demanda, o qual foi indeferido em 14 de junho de 2011. Em 08 de 
novembro de 2012, a Home Center Nacional interpôs Recurso 
Especial em face da decisão que negou provimento ao Agravo de 
Instrumento acima destacado. Aguarda-se julgamento do Recurso 
Especial.  
Desde 10 de janeiro de 2013, o processo encontra-se suspenso em 
virtude de adesão pela Sendas ao REFIS.  

Chance de perda  
 

Não aplicável, uma vez que a ação está suspensa por força da 
adesão ao REFIS.  

Análise do impacto em caso 
de perda/ Razões da 
relevância do processo para a 
Companhia  

Não aplicável, tendo em vista a adesão ao REFIS.  

 
 
 

(2) Execução Fiscal no 0000717-35.2008.4.02.5110  

Juízo  
 

2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti  

Instância  1ª Instância  

Data de instauração  09/05/2008  

Partes no processo  
 

Fazenda Nacional (autora/exequente)  
Home Center Nacional, Sendas, Sendas Empreendimentos e 
Participações Ltda., Sendas Comércio Exterior e Armazéns Gerais 
S.A., Sendas Agropecuária S.A., Sendas Nordeste S.A., Sendas 
Distribuidora S.A., Manoel Antônio Sendas Filho, Arthur Antônio 
Sendas (espólio), Arthur Antônio Sendas Filho e Francisco Antonio 
Sendas (Réus)  

Valores, bens ou direitos 
envolvidos  

R$259,3 milhões.  

Principais fatos  
 

Em 09 de maio de 2008, a Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal 
objetivando a cobrança de valores supostamente devidos a título 
de COFINS, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa nº 
70.6.07.015966-53, relativos ao período de fevereiro de 2001 a 
abril de 2002. Inicialmente, a Home Center Nacional não figurava 
no polo passivo da ação. Porém, em 17 de fevereiro de 2009, foi 
proferida sentença pela 2ª Vara de Execução Fiscal do Rio de 
Janeiro, determinando a inclusão da Home Center Nacional no polo 
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passivo da ação, sob a alegação de que referida sociedade seria 
parte do grupo econômico de Sendas, que detinha à época do fato 
gerador a maioria do seu capital social.  
Em 05 de outubro de 2009, a Home Center Nacional interpôs 
Agravo de Instrumento requerendo a sua exclusão do polo passivo 
da demanda, o qual foi indeferido em 20 de março de 2012.  
Desde 05 de agosto de 2010, parte do processo encontra-se 
suspenso em virtude de adesão pela Sendas ao REFIS.  

Chance de perda  
 

Não aplicável, uma vez que a ação está suspensa por força da 
adesão ao REFIS.  

Análise do impacto em caso 
de perda/ Razões da 
relevância do processo para a 
Companhia 

Não aplicável, tendo em vista a adesão ao REFIS. 

 
 
 
 

(3) Execução Fiscal no 0005251-22.2008.4.02.5110  

Juízo  
 

2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti  

Instância  1ª Instância  

Data de instauração  16/01/2009  

Partes no processo  
 

Fazenda Nacional (autora/exequente)  
Home Center Nacional, Sendas, Sendas Empreendimentos e 
Participações Ltda., Sendas Comércio Exterior e Armazéns Gerais 
S.A., Sendas Agropecuária S.A., Sendas Nordeste S.A., Sendas 
Distribuidora S.A., Manoel Antônio Sendas Filho, Arthur Antônio 
Sendas (espólio), Francisco Antônio Sendas e Arthur Antônio 
Sendas Filho  

Valores, bens ou direitos 
envolvidos  

R$42,4 milhões.  

Principais fatos  
 

Em 16 de janeiro de 2009, a Fazenda Nacional ajuizou execução 
fiscal objetivando a cobrança de valores supostamente devidos a 
título de COFINS, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa nº  
70.6.08.003768-64 relativos ao período dezembro de 2002 a 
janeiro de 2003.  
Inicialmente, a Home Center Nacional não figurava no polo passivo 
da ação. Porém, em 19 de junho de 2009, foi proferida sentença 
pela 2ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, determinando a 
inclusão da Home Center Nacional no polo passivo da ação, sob a 
alegação de que referida sociedade seria parte do grupo econômico 
de Sendas, que deteria à época dos débitos a maioria do seu capital 
social.  
Em 23 de novembro de 2009, a Home Center Nacional interpôs 
Agravo de Instrumento requerendo a sua exclusão do polo passivo 
da demanda, o qual foi negado seguimento em 29 de novembro de 
2011.  
Em 05 de dezembro de 2011, a Home Center Nacional interpôs 
Agravo de Interno contra a decisão negou seguimento ao Agravo 
de Instrumento, o qual ainda se encontra pendente de julgamento.  
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4.7 - Outras contingências relevantes

Desde 31 de maio de 2013, o processo encontra-se suspenso em 
virtude de adesão pela Sendas ao REFIS.  

Chance de perda  
 

Não aplicável, uma vez que a ação está suspensa por força da 
adesão ao REFIS.  
 

Análise do impacto em caso 
de perda/ Razões da 
relevância do processo para a 
Companhia 

Não aplicável, tendo em vista a adesão ao REFIS.  

 
 
 

(4) Execução Fiscal no 0005012-47.2010.4.02.5110)  

Juízo  
 

2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti  

Instância  1ª Instância  

Data de instauração  20/09/2010  

Partes no processo  
 

Fazenda Nacional (autora/exequente)  
Home Center Nacional, Sendas, Sendas Empreendimentos e 
Participações Ltda., Sendas Comércio Exterior e Armazéns Gerais 
S.A., Sendas Agropecuária S.A., Sendas Nordeste S.A., Sendas 
Distribuidora S.A. e Colina Shopping Center (Rés)  

Valores, bens ou direitos 
envolvidos  

R$ 94,9 milhões.  

Principais fatos  
 

Em 20 de setembro de 2010, a Fazenda Nacional ajuizou execução 
fiscal objetivando a cobrança de valores supostamente devidos a 
título de COFINS, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa de 
no 70.6.10.011063-41, relativos ao período de junho a dezembro 
de 2003, contra as Rés.  
Inicialmente, a Home Center Nacional não figurava no polo passivo 
da ação. Porém, em 11 de outubro de 2011, foi proferida sentença 
pela 2ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, determinando a 
inclusão da Home Center Nacional no polo passivo da ação, sob a 
alegação de que referida sociedade seria parte do grupo econômico 
de Sendas, que deteria à época dos débitos a maioria do seu capital 
social.  
Em 07 de novembro de 2011, a Home Center Nacional interpôs  
Agravo de Instrumento requerendo a sua exclusão do polo passivo 
da demanda, o qual foi indeferido em 19 de fevereiro de 2013.  
Em 06 de dezembro de 2011, a Sendas ajuizou Embargos à 
Execução Fiscal com a finalidade de desconstituir as referidas 
certidões. Em garantia da execução, foram penhorados imóveis de 
propriedade da Sendas no valor histórico aproximado de 
R$87,0milhões (valor em 2012).  
Em 23 de maio 2013, a Home Center Nacional interpôs Recurso 
Especial em face da decisão que negou provimento ao Agravo de 
Instrumento acima destacado. Aguarda-se julgamento do Recurso 
Especial.  
Em 14 de janeiro e 2015, foi proferida sentença nos Embargos à 
Execução Fiscal interpostos por Sendas, julgando extinto o processo 
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4.7 - Outras contingências relevantes

sem julgamento do mérito, posto que foi reconhecida a nulidade 
das certidões de dívida ativa.  

Chance de perda (relativa à 
exclusão do polo passivo)  

Possível  
 

Análise do impacto em caso 
de perda/ Razões da 
relevância do processo para a 
Companhia  
 

O risco de desembolso pela Companhia no âmbito da referida ação 
é remoto, considerando (i) a penhora de imóvel de propriedade da 
Sendas em valor considerado pelo juízo como suficiente para 
garantir a dívida, (ii) que nos termos do Acordo de Investimento de 
27 de dezembro de 2007, a Sendas concordou em indenizar a Home 
Center Nacional e os seus acionistas por perdas relacionadas a fatos 
anteriores à aquisição do referido controle pela Companhia. Tendo 
em vista que a sentença foi favorável a Sendas, o risco deve ser 
classificado como remoto.  

 
 
 

(5) Execução Fiscal no 0000164-85.2008.4.02.5110  

Juízo  
 

1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti  

Instância  1ª Instância  

Data de instauração  25/02/2008  

Partes no processo  
 

Fazenda Nacional (autora/exequente)  
Sendas S.A. (Ré)  

Valores, bens ou direitos 
envolvidos  

R$ 28,0 milhões.  

Principais fatos  
 

Em 25 de fevereiro de 2008, a Fazenda Nacional ajuizou execução 
fiscal objetivando a cobrança de valores supostamente devidos a 
título de COFINS, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa nº 
70.6.07014420-01, relativos ao período de julho a outubro de 1997.  
Em garantia da execução, foi penhorado imóvel de propriedade da 
Sendas, cujo valor venal é de aproximadamente R$185,3 milhões.  
Inicialmente, a Home Center Nacional não figurava no polo passivo 
da ação.  
Porém, em 18 de dezembro de 2014, foi proferida sentença pela 1ª 
Vara de Execução Fiscal de São João do Meriti, determinando a 
inclusão da Home Center Nacional no polo passivo da ação, sob a  
alegação de que a referida sociedade seria parte do grupo 
econômico de Sendas, que deteria, à época dos débitos, a maioria 
do seu capital social.  
Em 02 de fevereiro de 2015, a Home Center Nacional interpôs 
Agravo de Instrumento requerendo a sua exclusão do polo passivo 
da demanda.  
Em 27 de fevereiro de 2015, foi proferida, no Agravo de 
Instrumento, decisão singular de 2ª instância determinando a 
exclusão da Home Center Nacional do polo passivo da Execução 
Fiscal.  

Chance de perda (relativa à 
exclusão do polo passivo)  

Possível em relação à Home Center Nacional.  
 

Análise do impacto em caso 
de perda/ Razões da 

O risco de desembolso pela Companhia no âmbito da referida ação 
é remoto, considerando (i) a penhora de imóvel de propriedade da 
Sendas em valor considerado pelo juízo como suficiente para 
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4.7 - Outras contingências relevantes

relevância do processo para a 
Companhia  
 

garantir a dívida, (ii) que nos termos do Acordo de Investimento de 
27 de dezembro de 2007, a Sendas concordou em indenizar a Home 
Center Nacional e os seus acionistas por perdas relacionadas a fatos 
anteriores à aquisição do referido controle pela Companhia.  

 
 
Adicionalmente, a Home Center Nacional também é parte no processo abaixo mencionado, o 
qual se encontra suspenso em virtude de adesão ao REFIS. Considerando que os valores 
questionados no âmbito do referido processo se referem a períodos anteriores à alienação do 
controle da Home Center Nacional pela Sendas, os valores pagos pela nossa Companhia, no 
âmbito do parcelamento, estão sendo reembolsados pela Sendas, nos termos previstos no 
Acordo de Investimento 
 
 

Execução Fiscal no 0000773-34.2009.4.02.5110  

Juízo  
 

1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti  

Instância  1ª Instância  

Partes no processo  
 

Fazenda Nacional (autora/exequente)  
Home Center Nacional  

Valores, bens ou direitos 
envolvidos  

R$ 16,6 milhões.  

Principais fatos  
 

Em 11 de maio de 2009, a Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal 
objetivando a cobrança de valores supostamente devidos a título 
de COFINS e PIS, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa de 
nos 70.7.08.001281-91 e 70.6.08.011996-80, relativos aos períodos 
de novembro de 2005 a maio de 2007 (COFINS) e fevereiro de 2006 
a maio de 2007 (PIS).  
Desde 28 de maio de 2013, o processo encontra-se suspenso em 
virtude do parcelamento do débito exequendo no âmbito do REFIS.  

Chance de perda  Não aplicável, uma vez que a ação está suspensa por força da 
adesão ao REFIS.  

Análise do impacto em caso 
de perda/ Razões da 
relevância do processo para a 
Companhia 

Não aplicável, tendo em vista a adesão ao REFIS.  
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados

Não aplicável, pois temos sede no Brasil e nossos valores mobiliários são todos custodiados 
neste país. 
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

Monitoramos constantemente os riscos do nosso negócio que possam impactar de forma 
adversa nossas operações e resultados, inclusive mudanças no cenário macroeconômico e 
setorial, analisando, principalmente, índices de preços e de atividade econômica. Atualmente, 
não identificamos cenário de aumento ou redução de nossa exposição aos riscos 
mencionados no item 4.1 deste Formulário de Referência. 
 
Não adotamos política formal de gerenciamento de riscos 
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de 
riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e 
a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor 
não adotou uma política. 
 
Apesar de não adotarmos uma política formal de gerenciamento de riscos de mercado, 
adotamos determinados procedimentos de modo a mantermos uma constante supervisão à 
nossa exposição aos riscos de mercado a que estamos expostos, visando assegurar 
liquidez, rentabilidade, segurança e continuidade do negócio.  
 
Esse acompanhamento cabe diretamente à nossa Diretoria que se reporta periodicamente 
ao nosso Conselho de Administração. Com base no referido acompanhamento são definidas 
quais estratégias serão adotadas e quais instrumentos de proteção deverão ser contratados 
para cada circunstância e mitigação dos riscos existentes.  
 

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de 
mercado, quando houver, incluindo: 
 
i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção 
 
No curso normal de nossos negócios, estamos expostos a riscos de mercado relacionados 
à flutuação das taxas de juros e variações cambiais, bem como risco de crédito em nossas 
vendas a prazo e risco de liquidez. Os riscos de créditos são em sua grande maioria 
suportados por terceiros, especialmente as operadoras de cartão de crédito e débito e 
instituições financeiras com quem operamos.  
 
Risco cambial  
 
Esse risco é proveniente das oscilações das taxas de câmbio sobre a carteira de 
empréstimos em moeda estrangeira e sobre as contas a pagar referente à importação de 
mercadorias de revenda, afetando as despesas ou receitas financeiras.  
 
Risco de taxa de juros  
 
Utilizamos recursos gerados pelas nossas atividades operacionais para gerir as nossas 
operações bem como para garantir nossos investimentos e crescimento. Para complementar 
a nossa necessidade de caixa para crescimento, obtemos empréstimos e financiamentos 
junto às principais instituições financeiras do País, substancialmente indexados à variação 
do CDI. O risco inerente surge da possibilidade de existirem flutuações relevantes no CDI. 
Em 31 de dezembro de 2015, possuíamos R$137,7 milhões de saldo de investimentos e 
empréstimos indexados ao CDI.  
 
Risco de Crédito  
 
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, carteira de recebíveis junto a 
administradoras de cartão de crédito, recebíveis via financeira da operadora de cartão 
CETELEM, depósitos em bancos e outras instituições financeiras, bem como de exposições 
de crédito a clientes, nas modalidades de vendas em cheque e boleto. Para bancos e outras 
instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades independentemente 
classificadas como rating mínimo "A" na escala de Standard and Poor's.  
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

Risco de liquidez 
  
Esse risco é oriundo da escassez das linhas de crédito para obtenção de empréstimo. Uma 
restrição ao crédito poderia gerar efeitos negativos sobre as nossas operações da 
companhia, já que poderíamos encontrar dificuldade de honrar nossos compromissos de 
curto prazo e na rolagem das dívidas vincendas.  
 
Risco de inflação 
 
Risco de inflação é o risco que flutuações nos índices inflacionários têm em nossos custos, 
na medida em que são considerados para fins de negociações de reajustes salariais, 
impostos, serviços em geral, combustível, bem como no preço de aquisição dos produtos 
que revendemos. 
 
ii. Estratégia de proteção patrimonial (hedge);  
 
Risco cambial  
 
Utilizamos contrato de swap tradicional com o propósito de anular perdas cambiais 
decorrentes de desvalorizações acentuadas da moeda Real (R$) nas captações de recursos 
em moedas estrangeiras.  
 
A política de gestão de risco cambial definida pela nossa Diretoria é de proteger até 100% 
do custo FOB de nossas importações, via operação de hedge de fluxo de caixa, composta 
de instrumento financeiro derivativo de NDF (Non-Deliverable Forward). A parcela dos 
impostos constantes no processo de nacionalização não é passível de proteção devido a 
impossibilidade de definir a data exata da chegada da mercadoria no país. Somente fazemos 
uso de instrumentos de proteção cambial de nossas posições em moeda estrangeira 
originadas de transações operacionais e/ou nossas operações de crédito para financiamento 
de suas operações, e nunca como um instrumento especulativo.  
 
Para informações sobre tais instrumentos, ver o item (c) abaixo.  
 
Risco de Crédito  
 
O risco de crédito é minimizado em virtude dos nossos recebíveis serem essencialmente 
junto às principais operadoras de cartão de crédito que possuem níveis mínimos de 
classificação de risco. Em 31 de dezembro de 2015, aproximadamente 35% das nossas 
vendas são realizadas à vista e o restante através de cartões de crédito administrados por 
terceiros e por meio de parceria com a CETELEM. As vendas em carteira para clientes por 
nós assumidos representam menos de 2% das vendas totais, e são liquidadas através de 
cheque ou boleto. O tíquete médio nesta modalidade é inferior a R$2.000,00 e o maior cliente 
representa menos de 5% da nossa carteira total de clientes. 
  
Risco de taxa de juros  
 
A Companhia não acompanha ativamente o mercado futuro de juros de forma a alterar sua 
posição de risco pós-fixado para pré-fixado ou vice-versa. A política de aplicações 
financeiras indexadas ao CDI mitiga parcialmente o risco decorrente da possibilidade de 
existirem flutuações relevantes no CDI. Qualquer aumento do CDI e ou de outras taxas de 
juros flutuantes que venhamos a adotar pode gerar impacto negativo relevante sobre nossas 
despesas financeiras e resultados operacionais.  
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

Risco de liquidez do mercado financeiro  
 
A nossa administração monitora as previsões contínuas das nossas exigências de liquidez 
para assegurar que tenhamos caixa suficiente para atender às nossas necessidades 
operacionais. Temos optado pela contratação de linhas de crédito de longo prazo de forma 
a minimizar os riscos de liquidez do mercado financeiro e melhor casar as amortizações dos 
empréstimos com a geração de caixa dos investimentos realizados.  
 
iii. Instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge);  
 
Comercializamos produtos finais de origem importada, bem como uma grande variedade de 
produtos cuja matéria prima é de origem estrangeira. Flutuações nas taxas de câmbio 
impactam diretamente os custos de reposição dos nossos produtos, afetando a lucratividade 
da operação. Destarte, utilizamos instrumentos financeiros contratados em moeda 
estrangeira, aprovados conforme política interna e pela Diretoria, para compor nosso 
portfólio de empréstimos, em específico nos financiamentos das operações de compra de 
produtos importados na modalidade FINIMP (Financiamento de Importação). Estes 
empréstimos são contratados no mercado internacional a taxas de juros mais competitivas 
que aos financiamentos contratados em moeda local.  
 
Utilizamos instrumentos de hedging denominados NDF (Non-Deliverable Forward) ou swaps 
(troca do risco cambial por outro risco, como taxa de juros em Real) para eliminar o risco da 
volatilidade cambial. As operações de NDF são nosso principal instrumento financeiro para 
proteção contra riscos relacionados à flutuação das taxas de câmbio a que estamos sujeitos 
em razão de contratos firmados para repasses de recursos externos.  
 
Ainda estamos suscetíveis ao risco cambial existente nos impostos de nacionalização 
quando da chegada da mercadoria no país, já que a base de cálculo destes impostos é 
baseada no preço CIF no porto do Brasil. Quanto ao pagamento ao exportador estrangeiro, 
realizamos a contratação do NFD no momento que o pedido de compra é colocado em 
moeda estrangeira.  
 
Considerando que a nossa exposição ao risco de oscilações nas taxas de câmbio é mitigada 
pelas operações de NDF tradicionais, contratados para proteção cambial e, portanto, 
simultaneamente com os respectivos empréstimos em moeda estrangeira, a variação do 
dólar americano frente ao Real em decorrência da atual condição de mercado não produz 
efeitos relevantes nas nossas demonstrações financeiras.  
 
iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos  
 
Risco cambial  
 
Baseado no patamar da taxa de câmbio, analisamos se a comercialização dos produtos no 
mercado brasileiro é viável dentro dos padrões de margem de lucro esperado e o prazo 
previsto da entrega. Uma vez viabilizado, o planejamento de compras é estabelecido para 
os próximos meses, gerando as datas previstas do envio dos pedidos de compras, datas de 
embarque das mercadorias e prazos de vencimentos dos pagamentos aos exportadores. A 
partir daí, se define o preço de exercício e vencimentos para compra de contrato a termo de 
moeda (NDF) concomitante com a contratação de financiamento da importação (FINIMP). 
Em 31 de dezembro de 2015, protegíamos 100% do custo FOB de nossas importações. Ao 
limitar ou reduzir os riscos cambiais incorridos na execução das nossas operações por meio 
de contratação de instrumentos derivativos, procuramos garantir uma rentabilidade mínima 
nas transações que envolvem ativos ou passivos precificados em moeda estrangeira, como 
na lucratividade oriunda da comercialização de produtos importados ou na limitação de 
custos em operações de dívida em moeda estrangeira.  
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

 
Risco de Crédito  
 
A análise de crédito das vendas em carteira nas modalidades cheques e boletos 
representam menos de 2% das nossas vendas totais. São direcionadas para pessoas físicas 
e jurídicas com tíquete médio inferior a R$2.000,00 com nenhum cliente representando mais 
de 5% da carteira total de clientes. Nas vendas no cheque para pessoa física, temos parceria 
com a empresa Telecheque que garante o pagamento do cheque no caso de inadimplência. 
O contrato com a Telecheque prevê compartilhamento do prejuízo por inadimplência a partir 
de um determinado patamar de perda. Para as vendas para pessoa jurídica via cheque ou 
boleto, que representa menos de 1% da venda total, o risco é todo assumido pela nossa 
Companhia e a análise de crédito é feita internamente por nossas lojas e pela nossa área 
Financeira.  
 
Risco de taxa de juros  
 
Nossas necessidades de caixa, tanto para as nossas atividades operacionais quanto para 
as nossas atividades de investimento, são suportadas pelo caixa gerado pela nossa 
operação e, caso haja necessidades adicionais de recursos, utilizamos linhas de crédito 
junto aos bancos comerciais, contratando empréstimos e financiamentos. As taxas de juros 
contratadas são majoritariamente pós fixadas, atreladas à variação do Certificado de 
Depósito Interbancário – CDI, adicionadas à um prêmio de risco. Podemos, dependendo das 
condições econômicas, e visando reduzir os custos de captação ou melhorar a nossa 
estrutura de capital, optar por descontar recebíveis de cartão de crédito junto às 
administradoras. Gerenciamos o risco de taxa de juros monitorando a relação entre os juros 
incorridos em nossos empréstimos e o nosso EBITDA, bem como sempre analisamos a cada 
nova operação de contratação de dívida as opções de captação disponíveis no mercado, e 
a alternativa de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, em face da contratação de 
dívida.  
 
Em contrapartida, mantemos, sempre que possível, recursos em aplicações financeiras 
indexadas ao CDI, com liquidez diária, e que reduzem a nossa exposição ao risco de 
oscilações na taxa de juros.  
 
Risco de liquidez do mercado financeiro  
 
A nossa Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da nossa 
Companhia de forma a assegurar que tenhamos caixa suficiente para atender às nossas 
necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os nossos planos de 
financiamento da dívida, cumprimento de cláusulas, investimentos previstos, serviço da 
dívida e pagamento de contingências. Adicionalmente, a nossa Tesouraria investe o excesso 
de caixa em contas bancárias com incidência de juros em depósitos de curto prazo como 
CDBs (com variação da SELIC) e fundos de investimentos, escolhendo instrumentos com 
vencimentos apropriados ou liquidez suficiente.  
 
Por fim, não adotamos uma política de caixa mínimo estratégico, uma vez que dispomos de 
recebíveis de cartões de créditos performados cuja liquidez é diária.  
 
v. Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial 
(hedge)  
 
Não contratamos instrumentos financeiros com objetivos diversos da proteção patrimonial 
(hedge). 
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos  
 
Contamos com uma estrutura multidisciplinar para gestão dos nossos riscos e adoção de 
estratégias operacionais para assegurar o controle e segurança das nossas operações, 
disponibilidade e liquidez. Para tal possuímos uma área de Controles Internos e Prevenção 
de Perdas cujo foco principal consiste no controle dos principais ativos da empresa, em 
especial o estoque e ativo fixo.  
 
A área de Sistemas de Informações é responsável por garantir a disponibilidade, a 
segurança e a conformidade dos nossos dados por meio de seus vários softwares, 
hardwares e redes.  
 
A nossa área de controles internos é responsável por gerenciar os riscos de mercado e 
financeiros que afetam a realização dos nossos objetivos através da adoção de estratégias 
de controle, visando assegurar liquidez e segurança das operações.  
 
Todas estas áreas se reportam diretamente à nossa Diretoria Financeira, a qual por sua vez, 
é responsável por supervisionar e monitorar a nossa exposição aos riscos mais significativos 
e estabelecer os planos de ação adequados.  
 
c. adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da 
efetividade da política adotada.  
 
A nossa Diretoria entende que a área de controles internos tem uma estrutura adequada 
para atender o volume das operações, monitoramento e avaliar se as transações efetuadas 
estão de acordo com as políticas adotadas. O bom nível de automatização e disponibilidade 
de informação conferem eficiência e segurança nas observâncias do atendimento aos 
processos.  
 
Destarte, esforços tem sido constantemente revistos para aprimorar os processos e 
controles, objetivando ampliar a segurança e mitigação de risco na execução das rotinas e 
aprimoramento da produtividade. Alinhamentos e adaptações nos procedimentos 
executados pela área de controles internos são implementados quando julgados 
necessários. 
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5.3 - Descrição dos controles internos

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais 
controles, indicando eventuais imperfeições e providencias adotadas para corrigi-las 
 
A nossa Administração avaliou a eficácia dos controles internos relacionados às nossas 
demonstrações financeiras por meio de processos desenvolvidos para fornecer conforto 
razoável em relação à confiabilidade dos relatórios financeiros e à elaboração das 
demonstrações contábeis. 
 
Para tal, foi estabelecido um processo de avaliação de controles internos com a aplicação de 
metodologia de mapeamento de processos e avaliação de riscos com identificação dos 
controles aplicáveis à mitigação dos riscos que afetam a capacidade da empresa iniciar, 
autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes nas demonstrações 
financeiras. 
 
No encerramento do exercício, tomando por base testes executados pela nossa 
Administração durante todo o período, não foram identificadas deficiências relevantes na 
execução dos controles. Dessa forma, os nossos Diretores entendem que a metodologia de 
mapeamento de processos e avaliação de riscos utilizada é adequada para assegurar a 
eficiência, precisão e confiabilidade de nossos controles internos. 
 
b. as estruturas organizacionais envolvidas 
 
Estamos organizados de forma que as demonstrações contábeis são confeccionadas pelo 
departamento de controladoria, o mesmo é subdivido em planejamento econômico e 
contabilidade. Além disso contamos com o departamento independente de controles internos 
com planejamento anual de auditoria. 
 
c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela 
administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido 
acompanhamento 
 
No processo de supervisão das nossas demonstrações contábeis, são avaliadas pelo gerente 
de contabilidade, pelo controller, pelo diretor financeiro e demais diretores, pelos membros 
dos conselhos e auditoria independente. 
 
d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no 
relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor 
independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e 
do exercício da atividade de auditoria independente 
 

Não foram apresentadas pelos auditores independentes em seu relatório deficiências e 
recomendações significativas acerca da eficácia dos controles internos adotados pela 
Companhia. 
 

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório 
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas 
 
Não foram apresentadas pelos auditores independentes em seu relatório deficiências e 
recomendações significativas acerca da eficácia dos controles internos adotados pela 
Companhia. 
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5.4 - Alterações significativas

No último exercício social não houve alterações significativas nos, bem como no 
monitoramento de riscos por nós adotado. 
 

PÁGINA: 50 de 243

Formulário de Referência - 2016 - BR HOME CENTERS S.A. Versão : 3



5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Não há outras informações relevantes não divulgadas nos itens 5.1 a 5.3 deste Formulário de 
Referência. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

30/09/2015

13/07/2009

Sociedade por ações

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve histórico

A nossa Companhia foi criada em 13 de julho de 2009, tendo adotado a denominação BR 
Home Centers S.A. em 28 de julho de 2010. Na mesma data, foi realizado aporte de ativos na 
nossa Companhia detidos pelos Srs. Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes, Guilherme 
Oliveira Aguinaga de Moraes e Vera Oliveira Aguinaga de Moraes (“Família Aguinaga”), 
passando a nossa Companhia a deter a totalidade do capital social das sociedades Home 
Center Nordeste Comércio de Materiais para Construção S.A. (“HCN”) e da Cidade Jardim 
Materiais para Construção Ltda. (“Cidade Jardim”). A HCN atua no segmento de varejo de 
materiais de construção, sob a marca “Tendtudo”. Para mais informações ver o item 
“Tendtudo” abaixo. 
 
Posteriormente, no dia 29 de julho de 2010, conforme acordo de associação firmado entre a 
LAHIG e a Família Aguinaga (“Acordo de Associação”), a LAHIG Participações S.A. (“LAHIG”), 
que à época detinha 83% de seu capital detido pelo Maraú Fundo de Investimentos em 
Participações (“FIP Maraú”), realizou na nossa Companhia o aporte das ações que detinha 
na Casa Show S.A. (“Casa Show”), que, assim com a HCN, também atua no segmento de 
varejo de materiais de construção. Para mais informações ver o item “Casashow” abaixo. 
 
Desta forma, ao final dos aportes acima mencionados, a nossa Companhia tornou-se a 
controladora da Casa Show, da HCN e Cidade Jardim. 
 
No final de 2011, a LAHIG exerceu, em dois momentos distintos, seu direito previsto no Acordo 
de Associação de aumentar sua participação na nossa Companhia para 50% do capital social, 
resultando na nossa atual estrutura societária. 
 
Nos anos de 2012 e 2013, nossas controladas passaram a operar cinco novas lojas após 
aquisição de ativos junto à Dismel Comércio e Serviços Ltda. e à Lusitana Participações S.A., 
duas empresas regionais do ramo de varejo de materiais de construção e acabamento, 
localizadas, respectivamente, nos estados da Bahia e do Maranhão. 
 
Em fevereiro de 2013, nossas controladas passaram a operar via plataforma de comércio 
eletrônico. Atualmente, o serviço está disponível por meio do website da Casa Show, para 
todo o Brasil. 
 
Em 2014, nossas controladas abriram uma segunda loja em Fortaleza, tendo também 
inaugurado duas outras lojas no Distrito Federal, todas da bandeira TendTudo, operada pela 
HCN. 
 
Em março de 2015, nossa controlada Cidade Jardim abriu uma segunda loja no estado de 
Pernambuco na cidade de Olinda, e em julho do mesmo ano nossa controlada CasaShow 
abriu uma loja na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. 
 
TendTudo 
 
A TendTudo foi criada pela Alcoa Alumínio em 1987, através da empresa Tendtudo Materiais 
de Construção Ltda. (“TendTudo Materiais”), atualmente denominada Home Center Brasil 
Materiais para Construção Ltda., detentora e operadora da marca "TendTudo”. A Alcoa 
Alumínio cedeu, em 1998, as quotas que detinha na TendTudo Materiais para empresas e 
fundos administrados pela Trust Company of the West (“TCW”), empresa de gestão de ativos 
com sede nos Estados Unidos. Entre 1998 e 2010, a TendTudo Materiais e HCN (em conjunto 
com a TendTudo Materiais, as “Sociedades TendTudo”), criada como subsidiária da 
TendTudo Materiais em 2008, passaram a ser geridas por executivos indicados pelos 
investidores estrangeiros, sendo que, a partir de 2006, por Eduardo Aguinaga de Moraes. Em 
março de 2010, a Família Aguinaga adquiriu a participação societária nas Sociedades 
TendTudo detida pelas entidades geridas pela TCW, tendo, em seguida, contribuído com a 
mesma para a Companhia. 
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6.3 - Breve histórico

 
Casa Show 
 
A Casa Show S.A., sociedade com sede no Rio de Janeiro, foi fundada em 1985 pela família 
Sendas, família de empreendedores reconhecida no ramo varejista, que, no ano de 2008, 
transferiu o controle da Casa Show para fundos geridos pela Investidor Profissional Gestão 
de Recursos Ltda. (“Fundos Controladores” e “Investidor Profissional”, respectivamente), 
entre eles o FIP Maraú. 
 
Em 2009, a Investidor Profissional transferiu a gestão dos Fundos Controladores para a 
Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. 
 
A participação detida pelo FIP Maraú e outros acionistas na Casa Show foi aportada na 
LAHIG, e posteriormente, transferida para a nossa Companhia, nos termos do Acordo de 
Associação, já mencionado acima. 
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

Até a data deste Formulário de Referência, não foi protocolado nenhum pedido de falência ou 
de recuperação judicial ou extrajudicial. 
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6.6 - Outras informações relevantes

Não foram realizados nos últimos três exercícios sociais eventos relevantes ocorridos na 
nossa Companhia. 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

Somos uma das maiores redes varejistas de material de construção e acabamento no Brasil, 
segundo ranking divulgado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de 
Construção (“ANAMACO”) referente ao ano de 2015. Temos forte presença nas regiões 
Nordeste e Centro-Oeste e no Estado do Rio de Janeiro, e quase 30 anos de história e 
tradição no referido setor. Operávamos em 31 de dezembro de 2015, 26 lojas localizadas em 
14 cidades e distribuídas por sete Estados brasileiros e no Distrito Federal. Na mesma data, 
contávamos com mais de 2.300 colaboradores. 
 
Comercializamos produtos sob as bandeiras “Tend Tudo” e “Casa Show” em lojas físicas e 
comércio eletrônico (“E-commerce”). As nossas lojas são estruturadas sob o conceito de 
“Home Center”, ou seja, oferecem uma grande variedade de produtos com a finalidade de 
promover uma experiência de “one-stop-shop”. Dentre as categorias de produtos destacam-
se pisos e revestimentos, louças, metais e hidráulica além de decoração. 
 
Contamos com sete centros de distribuição com área de armazenagem de aproximadamente 
45.000 m2. O modelo logístico que utilizamos, em função de nosso mix de produtos e da 
distribuição de nossas lojas, baseia-se fundamentalmente em abastecimento centralizado via 
cross docking para as mercadorias que são estocadas nas lojas, e distribuição via os demais 
centros de distribuição para os produtos que demandam maior área de armazenagem e 
implicam em maiores dificuldades de movimentação. 
 
Com relação ao E-commerce, o mix de produtos oferecido é mais amplo, observado porém, 
que tal ferramenta segue os mesmos conceitos e proposta das lojas, operando a partir de um 
centro de distribuição localizado na cidade do Rio de Janeiro. 
 
Adicionalmente, ofertamos serviços financeiros para nossos consumidores como, por 
exemplo, vendas parceladas no crediário, com prazo de pagamento de até 24 meses. Além 
disso, oferecemos aos nossos clientes, há mais de seis anos, de forma exclusiva, os cartões 
de crédito co-branded “Tendtudo” e “Casa Show” em parceria com a CELETEM. Em 31 de 
dezembro de 2015, contamos com uma base de aproximadamente 130.000 cartões de crédito 
co-branded emitidos. 
 
Somos uma companhia que cresceu consistentemente ao longo dos anos, combinando 
crescimento orgânico e aquisições de pontos comerciais no setor. Nos últimos três exercícios 
sociais, nosso número de lojas passou de 21 ao final de 2013 para 26 ao final de 2015, e 
nossa receita total líquida passou de R$637,2 milhões em 2013 para R$732,6 milhões ao final 
de 2015, representando um crescimento de 15% no referido período. 
 
As tabelas a seguir apresentam um resumo de nossas informações operacionais para os 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015. Para informações 
mais detalhadas sobre as nossas demonstrações financeiras e demonstrações financeiras 
intermediárias, ver item “10. Comentários dos Diretores” deste Formulário de Referência: 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

2013 2014 2015

∆    2015 x 

2013(1)

Indicadores financeiros (Em milhares de Reais, exceto se de outra forma indicado)

Receita líquida de venda de produtos 637.219        685.720        732.651        15%

EBITDA(2)
34.962          18.512          19.716          -44%

Márgem EBITDA
(3)

5,5% 2,7% 2,7% n/a

Lucro líquido(4)
2.935            25.595          (9.232) -415%

Márgem líquida(5)
0,46% 3,73% -1,26% n/a

Dividendos (pay-out)
(6)

37,48% 5,08% n/a

Retorno sobre o patrimonio líquido (ROE)(7)
11,91% 67,44% -20,62% n/a

Indicadores operacionais

Quantidade de lojas 21 24 26 5               

Área de vendas (em milhares de M
2
) 56 65 71 15            

Centro de distribuição 6 7 7 1               

Área total de Centros de Distribuição 32.621          41.719          41.719          9.098

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de

 
(1) Variação acumulada entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2015. 
(2) O EBITDA, sigla em inglês para earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (em português: resultado antes 
dos juros, impostos, depreciação e amortização), consiste no lucro líquido, adicionado pelo resultado financeiro líquido (que, 
quando receita, representa uma subtração), pelas despesas com imposto de renda e contribuição social e pelas despesas com 
depreciação e amortização. O EBITDA não é medida de desempenho financeiro elaborada segundo as Práticas Contábeis 
Adotadas no Brasil e IFRS, e tampouco deve ser considerado como uma alternativa ao lucro líquido, um indicador de 
desempenho operacional, uma alternativa aos fluxos de caixa ou como indicador de liquidez. Calculamos o EBITDA de acordo 
com os termos da Instrução CVM 527. Entendemos que esse indicador é apropriado para uma melhor compreensão do nosso 
desempenho financeiro, bem como da nossa capacidade de cumprir com obrigações passivas e obter recursos para arcar com 
nossas despesas de capital e de capital de giro, uma vez que apresenta os resultados relacionados apenas às nossas atividades 
operacionais, isentos de impactos de operações financeiras, pagamento de impostos e ajustes contábeis como a depreciação e 
a amortização. Ademais, acreditamos que o EBITDA fornece uma medida útil de nosso desempenho, que é amplamente utilizada 
por investidores e analistas para avaliar desempenho e comparar companhias. Entretanto, esse indicador não reflete nossa real 
geração de caixa e não deve ser usado como tal. Vide item 3.2 do nosso Formulário de Referência para a reconciliação de nosso 
EBITDA com nossas demonstrações financeiras. 
(3) EBITDA do exercício/período dividido pela receita líquida de prestação de serviços do exercício/período. 
(4) Lucro líquido consolidado do exercício/período. 
(5) Lucro líquido consolidado do exercício/período dividido pela receita líquida de prestação de serviços do exercício/período. 
(6) Divisão (i) do valor dos dividendos e/ou juros sobre capital próprio distribuídos e provisionados para pagamento no exercício, 
pelo (ii) lucro líquido da controladora apurado no respectivo exercício social. 
(7) Corresponde ao lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio (patrimônio líquido no fim do exercício somado ao 
patrimônio líquido no fim do exercício anterior, dividido por dois). 

 
Nossos Pontos Fortes 
 
Acreditamos que nossos principais pontos fortes são os seguintes: 
 
Posição de destaque no setor varejista brasileiro de material de construção e 
acabamento. Nossa presença diversificada geograficamente confere vantagens para reduzir 
a volatilidade das nossas vendas e capturar oportunidades de crescimento, uma vez que 
estamos mais concentrados em regiões cuja concorrência é predominantemente regional, 
além de outros fatores como: (i) da credibilidade de nossa marca e de nossa reputação ilibada; 
(ii) do nosso estreito relacionamento com os nossos fornecedores, e (iii) da nossa cultura 
organizacional centrada na meritocracia e transparência. 
 
O setor varejista de material de construção e acabamento no Brasil é altamente 
fragmentado e com baixa penetração. O mercado varejista de material de construção e 
acabamento no Brasil é atendido, segundo dados da RAIS (Relação Anual de Informações 
Sociais – ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego), em 2012, por cerca de 130.000 
empresas, as quais operam por meio de lojas especializadas com atendimento “tradicional” 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

em balcão, e/ou por meio de lojas adeptas do conceito mais moderno de “Home Center”. 
Apesar do volume crescente de compras no segmento de varejo de material de construção e 
acabamento brasileiro, dados do Euromonitor, uma empresa independente de pesquisas de 
mercado, demonstram que este setor do mercado brasileiro ainda é altamente fragmentado. 
Tais dados revelam que, em 2014, enquanto no setor de varejo de produtos alimentícios os 
cinco maiores participantes contribuem, conjuntamente, com 41% da receita líquida do setor, 
no setor de varejo de material de construção, os cinco maiores participantes contribuem com 
apenas 17% da receita líquida do setor. Esta realidade decorre do fato da história de empresas 
com organização formal, procurando o conceito de “one-stopshop” em material de construção 
e acabamento, serem relativamente recentes, o que revela um grande potencial de expansão. 
Ainda segundo os dados da RAIS referente a 2012, menos de 1% dos estabelecimentos 
possuem mais de 50 funcionários, caracterizando o setor como sendo dominado por 
pequenos varejistas, muitas vezes atuando de maneira informal. 
 
Localização estratégica das nossas lojas em regiões com alto potencial de 
crescimento. As nossas lojas físicas estão concentradas nas regiões Nordeste e Centro 
Oeste do País, bem como no Estado do Rio de Janeiro. Acreditamos ter acumulado ao longo 
da nossa história um portfólio de pontos comerciais estrategicamente localizados e de grande 
visibilidade. Nossa bem-sucedida atuação em tais localidades nos conferiu importante 
conhecimento e experiência quanto às particularidades em operar em diversas regiões do 
Brasil, tais como preferências e características da população de cada região. 
 
Plataforma de comercialização eficiente e preparada para suportar o nosso 
crescimento. Atuamos de forma integrada, desde a aquisição dos produtos junto a nossos 
fornecedores, até a distribuição e comercialização dos referidos produtos através dos nossos 
canais de venda. Para atender à demanda nas regiões em que atuamos, possuímos sete 
centros de distribuição estrategicamente localizados, com sistemas de informações 
integrados, nos permitindo uma gestão eficiente dos nossos estoques. Os referidos centros 
incluem o centro de distribuição de cross docking e centro de Distribuição E-Commerce 
localizado na cidade do Rio de Janeiro voltado exclusivamente para armazenar e expedir os 
produtos aos nossos clientes que os adquirem por meio desta canal. Tendo em vista a 
infraestrutura de nossos centros de distribuição e nossa atuação regional no mercado 
varejista, acreditamos estar preparados para crescer rapidamente nas regiões onde já 
atuamos, além de replicar nosso modelo de negócio para outros estados. 
 
Rígida disciplina financeira com foco na maximização da nossa rentabilidade. 
Possuímos uma rígida disciplina financeira que visa maximizar o retorno sobre o nosso capital 
investido. Acreditamos que as referidas diretrizes, aliadas ao nosso bom histórico de 
disponibilidade de crédito, contribuem diretamente para a obtenção de melhores margens em 
nosso negócio, baseamos o nosso planejamento financeiro nas seguintes diretrizes: (i) 
identificação de oportunidades de negócios e projetos cuja expectativa de rentabilidade esteja 
dentro de parâmetros mínimos previamente definidos pela nossa Administração; (ii) foco em 
ações e iniciativas que permitam a redução do capital investido na operação; (iii) eficiência 
operacional. 
 
Nossa Estratégia 
 
Pretendemos adotar as seguintes estratégias para alavancar nosso crescimento e agregar 
valor aos nossos acionistas: 
 
Abrir novas lojas e expandir nossa cobertura geográfica por meio de crescimento 
orgânico e de aquisições. Pretendemos aprofundar nossa posição de destaque no 
segmento de varejo de material de construção e acabamento no Brasil por meio de 
crescimento orgânico e aquisições seletivas, de forma a obtermos patamares de escala 
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superiores que nos permitam diluir nossas despesas operacionais, visando a aumentar nossa 
competitividade e elevar o retorno aos nossos acionistas. 
 

Crescimento orgânico. Em 31 de dezembro de 2015, operávamos 26 lojas em sete 
Estados do Brasil e no Distrito Federal. Em linha com nosso histórico de crescimento 
nos últimos anos, pretendemos aumentar nossa presença nas regiões onde já atuamos, 
especialmente nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, buscando oportunidades em 
regiões de alto potencial de consumo, bem como expandir a nossa presença geográfica 
em Estados que apresentam uma oportunidade atrativa para nossas atividades. 
Avaliamos cuidadosamente as localidades com potencial para instalação de lojas, 
baseada em estudos de mercado e dados sobre a população local, bem como sobre o 
perfil de renda, padrão de consumo, tráfego e proximidade de nossos centros de 
distribuição para definir se a nova localidade é atrativa. 

 
Crescimento por aquisições seletivas. Além das iniciativas visando ao crescimento 
orgânico, pretendemos expandir nossa área de atuação por meio de aquisições e 
parcerias estratégicas. Nosso mercado ainda é altamente fragmentado, com várias 
redes de pequeno e médio porte, o que abre espaço para consolidação futura. 
Exploraremos, sempre de forma seletiva, oportunidades referentes a atividades 
complementares às nossas e que apresentem sinergia com nossos negócios, 
proporcionando rentabilidade, ganhos de escala e valor aos nossos acionistas. 

 
Aperfeiçoar a experiência de compra por meio da multi-canalidade e aumentar as 
vendas dos canais virtuais. Daremos continuidade à nossa bem sucedida estratégia de 
expansão por meio de nossos múltiplos canais de venda, com a inauguração de lojas físicas 
e a ampliação das operações de vendas em nosso website. Acreditamos que a multiplicidade 
de canais de venda, atuando de forma integrada, agrega valor à experiência de compra do 
cliente e aumenta o alcance e a capilaridade de nossa rede de pontos de venda. Assim, 
continuaremos a investir na fusão entre os diversos canais de vendas, treinamento e 
desenvolvimento pessoal de nossos colaboradores, vendas virtuais, e na ampliação de novas 
soluções de atendimento. 
 
Fortalecer e expandir a oferta de serviços e produtos financeiros. Acompanhando o 
desenvolvimento do mercado de crédito no Brasil, uma de nossas principais estratégias 
consiste no aumento da oferta de produtos e serviços financeiros a nossos clientes, 
beneficiando-nos de nossa atual base de clientes e sinergia operacional com nossas 
atividades de varejo. Esperamos, assim, aumentar a emissão e utilização dos nossos cartões 
de crédito co-branded. Pretendemos continuar investindo em iniciativas direcionadas à 
captação de novos clientes, bem como em campanhas dirigidas e personalizadas à parcela 
de nossa base de clientes que ainda não possui os referidos cartões. 
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Os produtos e serviços ofertados por nós ofertados, a nossos clientes estão ligados 
diretamente à nossa proposta de valor, que consiste em atender nossos clientes em suas 
mais amplas necessidades no momento da construção ou reforma, sempre com produtos de 
qualidade e preços acessíveis. 
 

a. produtos e serviços comercializados 

 
Conforme informado no item 7.1 acima, nossa atuação é direcionada para o mercado de 
varejo de material de construção e acabamento, por meio de lojas concebidas conforme o 
modelo de “Home Centers”, e canal de vendas eletrônico. Deste modo, os produtos 
comercializados em nossas lojas são todos relacionados à acabamentos e construções 
domésticas, os quais se subdividem nos seguintes grupos: 
 

 Portas e Janelas. comercialização de portas e janelas, feitas a partir de aço, madeira 
e PVC. 
 

 Banheiro. Comercialização de vasos sanitários, assentos sanitários, chuveiros e 
duchas, cortinas de box, cubas e pias, misturadores e torneiras, e acessórios para 
banheiro em geral. 

 
 Elétrica. Comercialização de condutores, reatores, pilhas, disjuntores, caixas 

metálicas, interruptores e tomadas, eletrodutos, transformadores, lanternas, 
campainhas, fios e cabos, e acessórios em geral. 

 
 Hidráulica. Comercialização de tubos, válvulas, ralos, caixas descarga, torneiras boia, 

sifões, caixas d’agua, caixa sifonada, calha PVA e acessórios. 
 

 Pintura. Comercialização de tintas, impermeabilizantes, vernizes, colas e massas 
plásticas, solventes e acessórios. 

 
 Revestimento Cerâmico. Comercialização de pisos, azulejos, soleiras, rodapés, 

revestimentos, porcelanatos e pastilhas. 
 

 Outros. Comercialização de produtos de decoração, como cestos, porta retratos, e 
utensílios domésticos. Incluem-se neste grupo produtos de jardinagem, ferramentas e 
ferragens. 

 
b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da 
Companhia 
 
Estamos organizados em uma única unidade de negócios, qual seja, a comercialização de 
material de construção e acabamento. Segue abaixo a tabela contemplando nossa receita 
líquida no referido segmento, nos períodos devidamente indicados, com base em nossas 
demonstrações financeiras consolidadas: 
 

Em R$ milhares

Receita 

líquida (R$) % do total

Receita 

líquida (R$) % do total

Receita 

líquida (R$) % do total

Receita líquidade venda de produtos e serviços 732.651          100 685.720       100 637.219       100          

Receita total 732.651          100 685.720       100 637.219       100          

Exercícios social encerrados em 31 de dezembro de 

2015 20132014
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c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da 
Companhia 
 
Tendo em vista que nossas atividades estão concentradas em único segmento operacional, 
qual seja, a comercialização de material de construção e acabamento, segue abaixo a tabela 
contemplando nosso lucro líquido no referido segmento, nos períodos devidamente indicados, 
com base em nossas demonstrações financeiras consolidadas: 
 
O lucro líquido proveniente de nossos segmentos operacionais encontra-se evidenciado na 
tabela a seguir: 
 

Em R$ milhares

Lucro líquido 

(R$) % do total

Lucro 

líquido (R$) % do total

Lucro líquido 

(R$) % do total

Lucro líquido (9.232) 100 25.595         100 2.935            100

Lucro líquido total (9.232) 100 25.595         100 2.935            100

Exercícios social encerrados em 31 de dezembro de 

2015 2014 2013
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a. Características do processo de produção  
 
Não possuímos processo produtivo, atuando somente por meio da comercialização de 
material de construção e acabamento, conforme descritos no item 7.2  
 
b. Características do processo de distribuição  
 
Nossa principal atividade consiste na comercialização de produtos por meios das nossas 
redes de varejo, “Tendtudo” e “Casa Show’, e na nossa plataforma e-commerce.  
 
Entendemos por processo de distribuição todas as atividades relacionadas à aquisição de 
produtos para revenda, a administração dos estoques e a disponibilização destes produtos 
para nossos clientes em todos os canais de venda em que operamos. Nosso objetivo nesse 
processo é sempre de disponibilizar os produtos que nossos clientes desejam, na quantidade 
adequada para cada loja e entregando no momento / data negociados com o cliente no 
momento da compra.  
 
Compras  
 
Nossa política de compras tem como principal objetivo negociar preços baixos de compra dos 
produtos que serão por nós comercializados, conforme aplicável, por meio da aquisição de 
produtos em grande escala bem como pelo estabelecimento de parcerias sólidas e de longo 
prazo com os nossos fornecedores que nos permitam obter condições competitivas de preço 
e pagamento.  
 
Operamos, principalmente, com fornecedores nacionais por meio de contratos e acordos 
comerciais que são negociados anualmente visando definir quantidades-objetivo para o ano, 
iniciativas comerciais conjuntas, regras para a utilização de verbas de propaganda cooperada 
bem como para outros eventos ao longo do ano. Esta prática contribui para a 
profissionalização e melhoria dos procedimentos, reduzindo riscos de planejamento. Dessa 
maneira, conseguimos garantir a disponibilidade de produtos necessária para a previsão de 
vendas do ano, bem como de condições comerciais bastante atrativas e regras operacionais 
claras para pautar as negociações comerciais. 
  
Em 2011 passamos a importar produtos diretamente. Para que um fornecedor estrangeiro 
possa vender à nossa Companhia, nós procedemos as inspeções das fábricas onde são 
produzidos os produtos, e avaliamos a “performance” dos mesmos em termos de regularidade 
de cumprimento de prazos e manutenção de qualidade. Importamos da China, e estamos 
desenvolvendo fornecedores na Índia e Vietnam. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro 2015, 2014 e 2013, os produtos importados representaram 6,1%, 8,6% e 5,4% das 
nossas vendas, respectivamente.  
 
Possuímos, atualmente, mais de 210 fornecedores cuidadosamente selecionados. Nossas 
compras são pulverizadas e não possuímos dependência de nenhum de nossos 
fornecedores.  
 
O processo de compra de nossos produtos para distribuição nos referidos segmentos é 
centralizado pela nossa área de Supply Chain, localizada na nossa sede corporativa e, sendo 
a referida área responsável pelas negociações com os fabricantes de todos os produtos por 
nós comercializados.  
 
As decisões de compra são gerenciadas por meio de um sistema integrado, chamado 
NEOGRID. As sugestões de pedidos de compra são feitas automaticamente, considerando 
os níveis de serviço de cada fornecedor, e o planejamento de estoque definido para cada 
categoria de produto. Nosso período médio de estocagem para atendimento da demanda dos 
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nossos clientes por meio dos nossos canais de vendas, em 31 de dezembro de 2014, 
correspondeu a um período médio de 82 dias.  
 
Atualmente, nossas lojas comercializam aproximadamente 21 mil SKUs (Unidades de 
Manutenção de Estoque), código identificador que designa os diferentes itens do estoque, 
enquanto aproximadamente 28.000 SKUs são comercializados em nosso website.   
 
Gestão de Estoques 
 
A nossa política de gestão de estoques tem como principal objetivo disponibilizar os produtos 
aos nossos clientes, de forma a manter o melhor equilíbrio entre o capital de giro investido na 
operação, e a disponibilidade dos produtos em loja. Em 31 de dezembro de 2015, o nosso 
estoque era composto por aproximadamente 21.000 produtos distintos.  
 
A gestão de estoque é realizada de forma centralizada. Todas as decisões de compras e de 
movimentação de mercadorias são sugeridas pelo sistema de gestão de estoques, que 
emprega metodologias de cálculo estatístico para tal. As gerências locais contribuem com 
solicitações específicas de produtos para campanhas e também por sugerir fornecedores 
locais. Desta forma garantimos que teremos o portfólio correto na quantidade adequada ao 
público consumidor. 
  
Além do processo automático de reposição baseado em modelos estatísticos, como forma de 
reduzir o capital investido, e ao mesmo tempo a ruptura (falta de determinado produto em 
nossas lojas), nossos compradores e gerentes de lojas têm autonomia para apresentar 
estratégias para produtos em lojas ou regiões específicas que podem resultar em volumes 
diferenciados de reposição. Em nossa gestão de estoques buscamos lidar com as 
particularidades regionais, culturais e econômicas provenientes do fato de estarmos presentes 
em sete Estados e mais o Distrito Federal com 26 lojas. Nossa área de Supply Chain monitora 
diariamente nosso nível de ruptura, com finalidade de ajustar as projeções dos níveis de 
estoques e adotar as medidas cabíveis à sua regularização. 
  
Centros de Distribuição  
 
Em 31 de dezembro de 2015, contávamos com sete Centros de Distribuição, que possuem, 
em conjunto, aproximadamente 45 mil m2 de área de armazenagem, e que abastecem nossas 
26 lojas.  
 
Os referidos centros incluem um Centro de Distribuição E-Commerce localizado no Estado do 
Rio de Janeiro voltado exclusivamente para a entrega direta dos nossos produtos aos nossos 
clientes que os adquirem por meio da nossa plataforma de e-commerce.  
 
Segue a seguir mapa contemplando os nossos Centros de Distribuição em 31 de dezembro 
de 2015:  
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Nossos centros de distribuição contam com uma estrutura própria, liderada por um gerente 
responsável. Adotamos os seguintes procedimentos como práticas de gestão dos nossos 
referidos centros de distribuição: (i) recebimento de mercadorias apenas em data e hora 
agendada com nossos fornecedores; (; (ii) conferência física no que se refere à integridade 
dos produtos para comercialização; e (iii) máxima eficiência na ocupação dos espaços dentro 
do centro de distribuição. Adicionalmente, os nossos sistemas de gestão dos nossos centros 
de distribuição acompanham as movimentações de estoque em tempo real. Operamos com 
sistema WMS ALCIS já totalmente operacional no centro de distribuição do Rio de Janeiro. 
Este sistema garante melhor ocupação dos espaços, eficiência nos processos de separação 
dos produtos, melhoria no nível de serviço ao cliente e acima de tudo, ganhos de escala na 
operação.  
 
No exercício social de 2013, reforçamos a nossa estrutura de distribuição, com a implantação 
de um sistema de Cross Docking na cidade de Sumaré no Estado de São Paulo. Além de 
ampliar a área de armazenagem dos centros de distribuição regionais. Por meio do referido 
processo de Cross Docking, centralizamos o recebimento de todos os produtos a nós 
fornecidos, de pequeno e médio porte objeto dos pedidos de compra ou contratos de 
fornecimento por nós celebrados. Tais produtos são posteriormente distribuídos para os 
nossos demais Centros de Distribuição e redes de lojas, conforme as necessidades de 
estoque de cada localidade que atuamos. No processo de Cross Docking, os pedidos aos 
fornecedores são realizados individualmente para cada Centro de Distribuição ou loja, e a 
entrega no Cross Docking em Sumaré é feita de forma consolidada de uma única vez. Após 
a conferência dos pedidos e a consolidação com outros pedidos de outros fornecedores em 
um único carregamento, a carga é enviada à filial de destino. Desta forma é possível garantir 
um custo mais baixo de transporte e um controle do fluxo de entregas em cada filial. Outra 
vantagem deste sistema é que conseguimos balancear o fluxo de caixa realizando compras 
semanais ou quinzenais, o que também favorece o controle de estoques. No exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2015, aproximadamente 27% da quantidade total dos 
produtos por nós adquiridos, foram diretamente entregues no nosso Centro de Distribuição no 
Estado de São Paulo.  
 
A tabela a seguir fornece uma descrição resumida dos nossos Centros de Distribuição em 31 
de dezembro de 2015: 
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Localização  Cidade  Tipo  Área m2 

Ceará  Fortaleza  Centro de Distribuição  4.500 
Maranhão  São Luis  Centro de Distribuição  4.000 
Bahia  Lauro de Freitas  Centro de Distribuição  6.000 
Goiás  Goiânia  Centro de Distribuição  6.000 
Distrito Federal  Brasília  Centro de Distribuição  2.500 

Rio de Janeiro  Rio de Janeiro  Centro de Distribuição (E-Commerce)  16.800 

São Paulo  Sumaré  Centro de Distribuição (Cross-Docking)  3.023,11 

Total      41.719 
 

Toda a operação logística é realizada por transportadoras terceirizadas com a qual temos 
contrato de prestação de serviços firmado. Todo o processo é coordenado pela área de Supply 
Chain que assegura indicadores de desempenho dos prestadores de serviço conforme 
estabelecido nos contratos. Como regra geral, o frete dos fornecedores ao centro de 
distribuição é pago pelos fornecedores, ou seja, já está incluso no custo negociado do produto, 
e o frete do centro de distribuição até às lojas é pago pela nossa Companhia. 
  
Toda esta estrutura permite atendermos os nossos canais de venda de maneira adequada e 
com um elevado nível de serviço. 
  
Canais de Vendas 
  
Possuímos diversos canais de vendas que operam de forma independente, porém 
complementar. Dessa forma, acreditamos no conceito de multicanalidade como uma 
vantagem competitiva no setor e nos posicionamos deforma diferenciada ao focarmos no 
desenvolvimento de cada canal como parte de uma estratégia de interação completa, 
buscando obter sinergias entre os referidos canais. 
  
Lojas Físicas.  
 
Em 31 de dezembro de 2015, possuíamos 26 lojas, distribuídas por sete Estados Brasileiros 
e Distrito Federal, que operavam sob as marcas “Casa Show” e “Tendtudo”. Nossas lojas 
estão estrategicamente localizadas de acordo com o perfil do público adequado ao 
posicionamento de cada marca.  
  

 Rede de Lojas TendTudo. Desde 1987 no mercado, a TendTudo atua no segmento 
Home Center no Brasil. A rede de lojas “TendTudo”, em 31 de dezembro de 2015, era 
composta por 17 lojas, situadas em seis Estados.  

 

 Rede de Lojas Casa Show. A rede de lojas “Casa Show”, em 31 de dezembro de 
2015, era composta por 9 lojas, situadas apenas no estado do Rio de Janeiro.   

 
O mapa a seguir ilustra a presença das lojas físicas da Companhia no território brasileiro, com 
a distribuição entre as lojas “TendTudo” e “Casa Show” na data deste Formulário de 
Referência: 
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Nossas lojas físicas são estruturadas sob o conceito de “Home Center”, ou seja, consistem 
em lojas que oferecem uma grande variedade de produtos e categorias – tanto em tipos 
quanto em profundidade – para que o cliente possa realizar “one-stop-shopping” para sua 
construção ou reforma. O nosso foco é direcionado aos produtos de acabamento (como por 
exemplo, cerâmica, hidráulica, tinta, metais, louças) que possuem maior diferenciação e 
margens maiores. Comercializamos desde os produtos mais básicos (como por exemplo, 
telhas e argamassas), até produtos de complementação (como por exemplo, cestas, tapetes 
e armários de cozinha). Todas as lojas da rede possuem layout padronizado, objetivando 
homogeneizar os espaços para a disposição dos produtos vendidos e maximizar as nossas 
vendas, além de propiciar ao cliente um ambiente de compra agradável e que conduza a uma 
sequência de compras. 
  
Adotamos, primordialmente, dois modelos de loja para a operacionalização de nossos 
negócios: (i) lojas grandes, cuja área varia entre 3.500 e 5.000m²; e (ii) lojas médias, cuja área 
varia em média entre 2.000 e 3.500m². Operamos ainda lojas pequenas, com áreas inferiores 
a 2.000 m2, as quais foram adquiridas por nós ao longo dos anos. Porém, atualmente, 
entendemos que considerando o nosso posicionamento e nossa proposta de valor aos nossos 
clientes, o tamanho adequado para nossas lojas seria em torno de 3.000m2 de área de 
vendas.  
 
Monitoramos de perto os mercados em que atuamos, analisando, dentre outros fatores, 
aspectos culturais e sazonais, concorrência e padrões de consumo para que a operação 
esteja condizente com a estratégia definida para o mercado. Dessa forma, o mix de produtos 
e a política de preço a ser utilizada devem ser adaptados conforme a concorrência enfrentada 
e o horário de funcionamento adequado àquela localização. 
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E-Commerce  
 
Iniciamos em 2013, nossas operações de venda e-commerce, através do website 
www.casashow.com.br. A implementação do referido canal de venda baseou-se no fato deste 
canal ser, a cada dia, mais utilizados por nossos consumidores, devido ao crescimento do uso 
da Internet.  
 
A estratégia para o canal é que o mesmo seja muito mais do que um canal de vendas. A 
proposta de valor para o cliente vai muito além de substituir a loja como canal de venda e 
propiciar mais comodidade. Através de nosso website, nosso cliente está se relacionando com 
a marca e interagindo com a empresa. Conseguimos monitorar as páginas de produtos mais 
visitadas, as buscas realizadas dentro do website, e oferecer ferramentas que tornam a 
experiência de compra mais agradável. 
  
O e-commerce também é uma ferramenta de exploração de mercados onde não possuímos 
lojas. Com abrangência e cobertura nacional, podemos ofertar produtos para consumidores 
que não estão sendo servidos por nossas lojas físicas. Adicionalmente, o canal tem estratégia 
de mix de produtos diferente das lojas. Como não há limitação de espaço físico, pode-se 
ofertar mais itens das mesmas categorias, ou mesmo de categorias diferentes das presentes 
em nossas lojas físicas.  
 
Também firmamos parcerias com outras redes de varejo para que possamos ampliar nosso 
sortimento de produtos, sem que haja a necessidade de altos investimentos em distribuição 
ou mesmo capital de giro em estoque.  
 
A plataforma logística para realização da separação, entrega e envio de nossos produtos é 
realizada por meio do nosso Centro de Distribuição “E-Commerce” localizado no Estado do 
Rio de Janeiro.  
 
Marketing e Promoção das Vendas  
 
Nosso departamento de marketing corporativo desenvolve ações, campanhas e promoções 
específicas para alavancar a venda de nossos produtos, bem como fortalecer o 
relacionamento com nossos fornecedores e clientes. Dentre nossos principais projetos e 
ferramentas utilizados para aumentar a nossa base de clientes e nossas vendas, contamos 
com:  
 

 Campanhas Diversas. Nossa área de marketing desenvolve materiais e ações 
promocionais com a finalidade de divulgar informações relativas aos nossos produtos 
a todos os nossos clientes. Entre as principais ações realizadas destacam-se: (i) a 
produção de material publicitário para veiculação via rádio e TV e nos nossos websites, 
bem como (ii) a elaboração de folders”, encartes e “merchandising” promocional para 
distribuição aos nossos clientes, em nossas lojas, pontos estratégicos de nosso 
mercado de atuação e divulgação em jornais.  

 
 Virtual Gate. Contratamos em 2012, o sistema Virtual Gate, que, através de sensores, 

mede o fluxo de entrada nas nossas lojas. Trata-se de uma ferramenta útil para medir 
(i) o impacto da publicidade por nós veiculada bem como (ii) a nossa capacidade de 
converter fluxo de clientes em vendas. Adicionalmente, como esta mensuração é 
realizada durante todo o horário de funcionamento da loja, torna-se possível através 
da referida ferramenta, identificar, o horário de maior frequência dos clientes em 
nossas lojas bem como o perfil dos nossos clientes (se por exemplo, vão sozinhos às 
lojas ou acompanhados de sua família), de forma a nos permitir adequar o atendimento 
oferecido por nossos vendedores e promotores e acordo com o perfil dos nossos 
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clientes, bem como dimensionar o horário de trabalho de nossas equipes de forma 
eficiente.  



 Projeto Qualifica. Em 2011, implantamos o Programa de Treinamento Contínuo - 
projeto Qualifica, com a finalidade de: (i) aumentar o volume e a qualidade de vendas 
por meio da capacitação dos Gerentes das nossa lojas e Multiplicadores como 
treinadores de suas equipes; (ii) desenvolver um método de vendas customizado para 
padronizar o atendimento nas redes TendTudo e Casa Show; (iii) formar líderes 
treinadores de suas equipes e (iv) reter talentos na nossa companhia. O Programa 
estende-se ao Diretor Comercial, Gerente Regional, Gerentes Gerais, Gerentes de 
Vendas, Encarregados de Vendas, Vendedores e Multiplicadores por meio de 
encontros e treinamentos mensais  

 
 Pesquisas. Buscamos por meio de pesquisas de mercado e pesquisas de satisfação 

identificar o comportamento do cliente e avaliar a sua satisfação quanto aos produtos 
e serviços por nós oferecidos. Tais pesquisas constituem em importantes ferramentas 
para avaliar o nosso público alvo e definir nossas estratégias de marketing e promoção 
da venda de nossos serviços de forma eficiente  

 
 Relacionamento com Clientes. Cada uma de nossas redes de varejo conta com 

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, acessível por telefone 0800 ou por e-
mail, conforme aplicável.  

 
 Custumer Relationship Management (“CRM”) e Programa de Fidelização de Clientes. 

Desde 2012, temos investido em uma área de inteligência e CRM para capturar e 
analisar dados dos clientes, entender o momento da reforma ou construção ele se 
encontra, quais são seus padrões de consumo para poder iniciar um programa de 
relacionamento personalizado.  

 
Faturamento e Cobrança 
  
Nossos clientes realizam a compra de nossos produtos em nossas redes de varejo, mediante 
pagamento à vista em dinheiro ou cartão de débito, cheques ou à prazo, por meio de cartão 
de crédito. 
  
Possuímos uma parceria com a CETELEM desde 2008, oferecendo os cartões próprios 
bandeirados Tendtudo e Casa Show a nossos clientes, com limite de crédito e prazo 
diferenciado para gasto nas lojas da rede. Até o final de 2015, constavam mais de 130 mil 
cartões ativos. O risco de crédito e funding é todo suportado e de responsabilidade da 
CETELEM.  
 
c. características dos mercados de atuação  
 
O mercado de atuação da nossa Companhia é o segmento de varejo de materiais de 
construção. De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas – FGV e da Associação 
Brasileira da Industria de Materiais de Construção (“ABRAMAT”), relativa ao ano de 2012, 
mais de 40% de toda a produção das indústrias de matéria de construção é distribuída pelo 
varejo. Em segundo lugar, aproximadamente 24% da produção é destinada a construtoras, 
seguida pelo atacado, que demanda pouco menos de 20% da produção. Percebe-se a 
importância do varejo para este tipo de produto, em sua cadeia produtiva. 
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Segundo pesquisa da ANAMACO em conjunto com a Consultoria Gouvêa de Souza – 
GSM&D, o varejo de materiais de construção possui mais de 130 mil estabelecimentos em 
2012, sendo que quase 90% destes possuem menos de 20 funcionários, ou seja, são varejo 
de pequeno porte. 
 
 

 

 

Em função deste dado, podemos inferir que este é um mercado bastante fragmentado, com 
lojas ou pequenas redes, normalmente regionais, respondendo por uma grande fatia do 
segmento, estimado em mais de US$ 26 bilhões, na data base de 2014, de acordo com a 
consultoria Euromonitor. Ainda de acordo com a Euromonitor, nos Estados Unidos, em 2014, 
as duas maiores empresas do setor, conjuntamente, possuem participação de quase 40%. 
  
Além da fragmentação, outra característica importante deste mercado, também identificada 
no estudo da ANAMACO, é a recente tendência de formalização. Os governos estaduais têm 
assinado decretos e convênios que incluem os materiais de construção na pauta da 
substituição tributária, além de adotarem a nota fiscal eletrônica. Dessa forma as pequenas 
lojas e redes, que não agiam de forma a cumprir com a totalidade de suas obrigações 
tributárias, viram-se obrigadas a fazê-lo, e, para isso, tiveram de investir em sistemas e 
pessoas, reduzindo sua rentabilidade. Além do mais, tais ajustes causaram aos 
estabelecimentos de pequeno porte uma perda de competitividade no mercado, que se vem 
se agravando devido ao recente crescimento dos Home Centers.  
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Adicionalmente, os ganhos de escala das grandes redes, que ainda assim tem pouca 
participação no mercado, tendem a refletir-se em competitividade, acesso a produtos 
importados (que possuem maiores margens), linhas de crédito competitivas, e serviços 
financeiros a seus consumidores.  
 
Como os Home Centers, normalmente, são lojas de maior porte, podem oferecer aos seus 
clientes maior comodidade durante o período de compras, com vendas assistidas por 
consultores ou vendedores, até mesmo pela característica dos produtos. Sendo assim, a 
importância do varejo, em especial de material de construção, para geração de empregos é 
importantíssima. De acordo com a Gouvêa de Souza Consultoria, estima-se que este mercado 
corresponda à 2,1% do Produto Interno Bruto Nacional (“PIB”) em 2012, de acordo com dados 
do IBGE. 
  
Outro fator importante a ser considerado na avaliação das perspectivas deste mercado é o 
déficit habitacional brasileiro que ainda é grande. A esse respeito, enquanto o percentual do 
PIB brasileiro destinado ao crédito habitacional gira em torno de 7%, segundo dados do Fundo 
Monetário Internacional e Banco Mundial, nos países mais desenvolvidos este número supera 
o patamar de 50%. 
  
Não utilizamos qualquer benefício fiscal oferecido sem que haja uma decisão do Conselho 
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ acerca do mérito de tal benefício. Adicionalmente, 
não possuímos nenhuma concessão para explorar nossa atividade, de modo que não há 
riscos políticos ou de qualquer natureza semelhante no que se refere à continuidade das 
nossas operações.  
 
Também não participamos de licitações, obras públicas e não vendemos produtos para 
entidades governamentais, de modo que nossa base de clientes é quase que totalmente 
composta por pessoas físicas. Assim como somos conservadores nesta questão, também o 
somos no que se refere à crédito.  
 
i. Participação em cada um dos mercados  
 
O setor varejista é dinâmico e ainda bastante pulverizado, sendo que em algumas regiões, 
especialmente fora dos grandes centros urbanos, a presença de “players” de pequeno porte 
é ainda observada.  
 
Em 2014, detínhamos uma participação de mercado de aproximadamente 1,0% do setor de 
varejo de materiais de construção e acabamentos, segundo nossas estimativas com base em 
nosso faturamento e o tamanho estimado do mercado, conforme dados da Euromonitor 
relativos a 2014. Adicionalmente, fomos listados, pelo ranking anual divulgado pela 
ANAMACO, entre as três companhias melhores colocadas em seis Estados diferentes 
(incluindo, neste número, o Distrito Federal), dentre os oito Estados (incluído, neste número, 
o Distrito Federal) nos quais operamos.  
 
ii. Condições de competição nos mercados  

 
Concorremos com varejistas especialistas em material de construção e acabamentos, bem 
como com varejistas generalistas e até mesmo hipermercados, em algumas categorias. 
Acreditamos que nossos principais concorrentes nas regiões nas quais atuamos são, no curto 
prazo, os pequenos varejistas e redes regionais em função nas novas exigências legais, 
fiscalizações mais contundentes e ganhos de escala. Mas também concorremos com Leroy 
Merlin, C&C – Casa e Construção, Telharnorte, Dicico Homecenter, nas localidades nas quais 
possuímos atividades em comum.  
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d. eventual sazonalidade  
 
As nossas vendas refletem a sazonalidade dos mercados onde atuamos. Porém, uma das 
vantagens da nossa localização geográfica é reduzir esses efeitos sazonais e regionais, que 
se mostram visíveis notadamente durante o Carnaval, celebrações religiosas e feriados. 
Assim, conseguimos aumentar a previsibilidade de nossos resultados. Em termos percentuais 
aproximados, de forma consolidada, realizamos 40% de nossas vendas no primeiro semestre 
e 60% no segundo semestre, sendo, historicamente, janeiro, outubro e novembro os melhores 
meses de vendas.  
 
e. principais insumos e matérias primas  
 
i. Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas 
a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da 
respectiva legislação aplicável 
  
Contamos com uma base amplamente diversificada de produtos e, em consequência, de 
fornecedores. Não há um principal insumo ou matéria-prima que esteja relacionado à parcela 
significativa dos produtos comercializados ou de grande impacto na receita da Companhia. 
Acreditamos manter bom relacionamento com os nossos fornecedores. Segue abaixo os 
nossos principais fornecedores por tipo de produtos:  
 

 Portas e Janelas. Os nossos principais fornecedores são a Sasazaki Portas e Janelas, 
a EBEL Portas e Janelas de Alumínio e a Gravia Portas e Janelas.  

 
 Banheiro. Os nossos principais fornecedores são a Deca e a Roca.  

 
 Elétrica: Os nossos principais fornecedores são a Taschibra, a Osram, a Siemens e a 

Pial.  
 

 Hidráulica. Os nossos principais fornecedores são a Deca, a Lorenzetti, a Fabrimar, a 
Astra e a Tudonovo Metais.  

 
 Pintura. Os nossos principais fornecedores são a Suvinil, a Coral e a Tudonovo  

 
 Revestimento Cerâmico. Os nossos principais fornecedores são a Portobello, a Eliane, 

a Incefra e a CECAFI. 
 
ii. Eventual dependência de poucos fornecedores  

 
Em 31 de dezembro de 2015, contávamos com abastecimento de 213 fornecedores, sendo 
que em tal data nenhum fornecedor representa mais de 5,5% das compras da Companhia.  
 
iii. Eventual volatilidade dos preços de insumos e matérias primas  
 
Esclarecemos que, devido à nossa base amplamente diversificada de produtos, não 
possuímos um principal insumo e/ou matéria prima que esteja relacionado a uma parcela 
significativa dos produtos que comercializamos ou de nossa receita. 
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

Esclarecemos que não temos clientes responsáveis por mais de 10% da nossa receita líquida 
total. 
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a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e 
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações  
 
O exercício de nossas atividades depende da obtenção de autorizações governamentais e de 
nosso histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações. 
Além das autorizações ou licenças exigidas de toda sociedade comercial, o exercício de 
nossas atividades exige a emissão de licenças ambientais, além de todos os alvarás 
necessários para o funcionamento das lojas e centros de distribuição.  
 
A nossa Administração entende ter bom relacionamento com os órgãos competentes à 
emissão das licenças e autorizações necessárias às nossas atividades (conforme descritas 
abaixo), o que pode ser verificado pelo fato de termos, até a data deste Formulário de 
Referência, obtido todas as autorizações e licenças necessárias para tal.  
 
Regulamentação para funcionamento das lojas  
 
As lojas operadas pela nossa Companhia necessitam ter as autorizações para funcionamento, 
conforme as cidades nas quais se localizam, incluindo mas não se limitando a: (i) alvará de 
funcionamento expedido pela Prefeitura do munícipio em que cada loja se localiza; (ii) auto 
de vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros local; e (iii) licenciamento ambiental, conforme 
descrito abaixo.  
 
Cada autorização acima listada possui prazos e procedimentos diferenciados, e dessa forma, 
mantemos controle detalhado dos documentos e licenças obrigatórias, constantemente 
reavaliando as legislações específicas no âmbito federal, estadual e municipal, e mantendo 
relação harmoniosa com a administração pública no âmbito das referidas aprovações.  
 
Licenciamento Ambiental  
 
Nossas operações estão sujeitas a legislação federal, estadual e municipal, as quais incluem 
cumprimento de normas relacionadas à coleta e ao transporte de resíduos perigosos e não 
perigosos, às emissões atmosféricas provenientes de nossos veículos leves e máquinas e 
equipamentos pesados, ao descarte de efluentes, ao gerenciamento de resíduos sólidos e 
uso de recursos hídricos. 
  
O cumprimento da legislação ambiental é fiscalizado por órgãos e agências governamentais, 
que podem impor sanções administrativas por eventual inobservância das regras e obrigações 
nela estabelecidas, as quais podem incluir, entre outras, o pagamento de multas, a revogação 
de licenças e até mesmo a suspensão temporária ou definitiva das atividades da companhia.  
 
A legislação ambiental brasileira determina que o regular funcionamento de atividades 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, ou 
que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está condicionado ao prévio 
licenciamento ambiental. Este procedimento é necessário tanto para a instalação inicial e 
operação do empreendimento, quanto para as ampliações nele procedidas, sendo que as 
licenças emitidas precisam ser renovadas periodicamente. De acordo com a legislação 
federal, se a renovação for requerida até 120 dias antes do vencimento da licença, considera-
se prorrogada a sua validade até a manifestação final do órgão ambiental competente sobre 
o requerimento, salvo em casos onde o órgão ambiental estadual estabelece prazo diferente. 
O processo de licenciamento ambiental encontra-se regulado pela Lei Complementar n° 
140/2011, bem como pela Resolução nº 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(“CONAMA”), e compreende, basicamente, a emissão de três licenças: licença prévia, licença 
de instalação e licença de operação.  
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A Resolução CONAMA nº 237/1997 traz lista exemplificativa das atividades sujeitas ao 
licenciamento ambiental, como por exemplo, o transporte de cargas perigosas, devendo ser 
considerada, também, a legislação específica editada pelos Estados e Municípios nesse 
sentido. Os regramentos editados pelos Estados e Municípios tendem a ser mais restritivos 
que as disposições federais, incluindo no rol de atividades e empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento ambiental, categorias não contempladas de modo expresso na Resolução 
CONAMA n° 237/1997. O fato de determinada atividade não estar descrita na Resolução 
CONAMA n° 237/1197 como sujeita ao licenciamento ambiental, não quer dizer, 
necessariamente, que a atividade seja isenta. A necessidade de licenciamento dependerá, 
dentre outros aspectos, dos potenciais impactos que poderá causar ao meio ambiente.  
 
A ausência de licenças ou de autorizações dos órgãos ambientais, bem como a operação de 
empreendimentos e atividades em desacordo com os termos e restrições previstos nas 
respectivas licenças ambientais, sujeita o infrator a sanções nas esferas criminal e 
administrativa, sem prejuízo da necessidade de reparação de eventuais danos causados ao 
meio ambiente.  
 
Na esfera penal, a ausência de licença ambiental, independentemente de a atividade estar ou 
não causando danos efetivos ao meio ambiente ou a terceiros, caracteriza a prática de crime 
ambiental punível com pena de detenção de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas 
aplicadas cumulativamente.  
 
Dentre as sanções administrativas, destaca-se a possibilidade de imposição de multa, cujo 
valor poderá variar entre R$500,00 e R$10.000.000,00, de acordo com a legislação federal, 
além de sanções de embargo, suspensão de atividades, demolição, dentre outras. De acordo 
com as práticas atuais, a multa máxima apenas será imposta quando a conduta irregular der 
origem a graves danos ao meio ambiente e a terceiros.  
 
Conforme disposto no Decreto Federal n° 6.514/2008, que regula as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e dá outras providências, as penalidades administrativas 
acima mencionadas também são aplicáveis no caso de não cumprimento das condicionantes 
previstas nas respectivas licenças ambientais. Buscamos o cumprimento de todas as 
condicionantes estabelecidas nas licenças ambientais emitidas para o desenvolvimento de 
nossas atividades, no entanto, temos ciência de que determinados aspectos ainda necessitam 
ser ajustados para o pleno cumprimento das normas e padrões ambientais vigentes.  
 
Adicionalmente à aplicação de penalidades, as autoridades ambientais competentes, 
mediante decisão fundamentada, podem suspender ou cancelar uma licença em casos de: (i) 
violação das normas legais, bem como operação da atividade em desacordo com as 
condicionantes previstas nas licenças ambientais; (ii) omissão ou falsa descrição de 
informações relevantes que subsidiaram a emissão da licença; além de hipóteses de (iii) 
superveniência de graves riscos ambientais e à saúde da população.  
 
As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou 
renovação das licenças necessárias ao regular desenvolvimento de nossas atividades, assim 
como a nossa eventual impossibilidade de atender às exigências estabelecidas por tais 
órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou 
mesmo impedir, conforme o caso, a instalação e a operação dos nossos empreendimentos.  
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Resíduos Sólidos  
 
A legislação ambiental brasileira regula a disposição adequada de resíduos, por meio da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010). De 
acordo com a referida Lei, a disposição inadequada dos resíduos sólidos bem como os 
acidentes decorrentes do transporte desses resíduos podem ser fator de contaminação de 
solo e de águas subterrâneas e ensejar a aplicação de sanções nas esferas administrativa e 
penal, independentemente da obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente e 
terceiros afetados. As penalidades administrativas aplicáveis para a disposição inadequada 
de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que cause ou não poluição efetiva, incluem, dentre 
outras, embargo da atividade ou da obra e multas de até R$50.000.000,00. De acordo com 
as práticas atuais, a multa máxima apenas será imposta quando a conduta irregular der 
origem a graves danos ao meio ambiente e a terceiros.  
 
No que se refere à esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade solidária e 
objetiva, o que significa que a obrigação de reparar o dano ambiental poderá afetar todos que 
estejam direta ou indiretamente envolvidos, independentemente da comprovação de culpa 
dos agentes. Como consequência, a contratação de terceiros para participar de qualquer 
intervenção em nossas atividades, a exemplo da disposição final de resíduos, não nos exime 
da responsabilidade por eventuais danos ambientais causados pelas empresas contratadas.  
 
O transporte, o tratamento e a destinação final adequados de resíduo dependem da classe a 
que ele pertence e estão sujeitos à prévia aprovação do órgão ambiental. A atividade de 
tratamento de resíduos é passível de licenciamento, de maneira que as empresas contratadas 
para realizar essa atividade devem demonstrar sua regularidade quanto ao licenciamento 
ambiental.  
 
Contaminações  
 
São consideradas áreas contaminadas aquelas em que comprovadamente houve poluição 
ocasionada pela disposição, pelo acúmulo, pelo armazenamento, derramamento, ou pela 
infiltração de substâncias ou de resíduos, de modo intencional ou não, implicando impactos 
negativos sobre os bens a proteger. As contaminações de solo e/ou de águas subterrâneas 
representam passivos ambientais que devem ser administrados com cautela, uma vez que a 
pretensão reparatória do dano ambiental é imprescritível, não se extinguindo por decurso de 
prazo.  
 
A descoberta de contaminação exige providências por parte dos agentes governamentais, 
das entidades causadoras do dano ambiental e dos proprietários envolvidos. Deverão ser 
aplicadas medidas corretivas visando estabelecer níveis de qualidade compatíveis com um 
determinado uso futuro. Feita a remediação, segue-se o monitoramento dos resultados 
obtidos por período de tempo a ser definido pelo órgão ambiental. Os resultados do 
monitoramento indicarão a eficiência da remediação.  
 
A remediação de áreas contaminadas normalmente envolve valores expressivos e com 
frequência ocasionam atrasos em cronogramas de construção e no curso normal das 
atividades pretendidas. Ademais, a existência de contaminação poderá implicar eventuais 
restrições aos usos e atividades pretendidos.  
 
Atualmente não temos conhecimento da existência de contaminação do solo ou da água 
subterrânea nas unidades utilizadas para o desenvolvimento de nossas atividades. No 
entanto, temos ciência de que devemos adotar medidas de prevenção e de controle eficazes 
para evitar a ocorrência de derramamentos de substâncias potencialmente poluidoras e 
acidentes. A ocorrência desses eventos faz parte dos riscos envolvidos nas atividades que 
desenvolvemos.  
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b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da 
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão 
a padrões internacionais de proteção ambiental:  
 
Nossas atividades não causam impactos negativos significativos ao meio-ambiente, razão 
pela qual não estamos sujeitos a regulação ambiental e não aderimos a padrões 
internacionais de proteção ambiental. Em vista do acima exposto, não incorremos 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. No entanto, nossa incapacidade de 
cumprir com quaisquer dessas disposições poderá sujeitar-nos à imposição de sanções 
administrativas, que podem chegar a multas de valor significativo, além de sanções criminais 
e da obrigação de reparar o meio ambiente e indenizar terceiros eventualmente lesados por 
nossas atividades.  
 
Por fim, 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 a 
nossa operação. Sabemos que a realização de quaisquer atividades tidas como efetiva ou 
potencialmente poluidoras, ou mesmo utilizadoras de recursos naturais, sem licença ou 
autorização dos órgãos ambientais competentes, assim como em desacordo com a licença 
obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, podem ensejar a 
aplicação das sanções pertinentes.  
 
c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de 
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades  
 
No Brasil, a propriedade de uma marca adquire-se somente pelo registro validamente 
expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), órgão responsável pelo 
registro de marcas e patentes, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo, da marca 
registrada, em todo o território nacional por um prazo determinado de dez anos, passível de 
sucessivas renovações. Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma 
expectativa de direito de propriedade das marcas depositadas aplicadas para a identificação 
de seus produtos ou serviços.  
 
Os pedidos de registro de marca, depositados, mas ainda não concedidos pelo INPI podem 
ser indeferidos, inclusive em caso de oposição de terceiros e uma vez deferidos, o titular pode 
não efetuar o pagamento da taxa final, cobrada no ato do deferimento da marca, o que 
também ocasionará o arquivamento do pedido de registro. Os eventos que podem causar a 
perda dos direitos relativos às marcas são: (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido 
e tempestivo pagamento da taxa de prorrogação a cada 10 anos; (ii) renúncia do direito por 
seu titular, que poderá ser total ou parcial; (iii) transferência para terceiros; (iv) caducidade do 
registro, decorrente da não utilização injustificada da marca; ou modificação significativa que 
implique em alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de 
registro, (v) declaração de nulidade do registro, obtido por terceiro depois de êxito em 
processo administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que estejamos violando seus direitos de propriedade intelectual e 
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada 
por meio 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.  
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Em 31 de dezembro de 2015, possuíamos 31 pedidos de registros para nossas marcas ainda 
pendentes de deferimento pelo INPI. Para informações sobre as nossas marcas relevantes, 
vide alínea “b” do item 9.1 deste Formulário de Referência.  
 
Por fim, licenciamos o uso de determinados softwares necessários para a condução de nossas 
atividades, dentre os quais os mais relevantes estão indicados abaixo:  
 
• Contrato de Licença de Uso de Software (LINXTEF) celebrado com a Linx Sistemas e 
Consultoria Ltda. em 03 de maio de 2010, destinado à integração rápida e segura entre as 
operações da companhia e as administradoras de cartão de crédito.  
 
• Contrato de Licença de Uso de Software (SAP) celebrada com a Star Soluções em 
Tecnologia Avançada para Retail Ltda. em 01 de julho de 2014, sistema totalmente integrado 
de administração de mercadorias.  
 
• Contrato de Licença de Uso de Software (FPW) celebrada com a LG Informática S.A. em 05 
de agosto de 2013, destinado à gestão de folha de pagamento.  
 
• Licença de Uso de Software (WMS ALCIS) celebrada com a ALCIS Ltda. em 30 de outubro 
de 2013, destinado à gestão dos processos de logística. 
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua 
participação na receita líquida total da Companhia 
 
Atualmente, a maior parte das nossas operações está no Brasil, sendo receita líquida relativa 
de venda de produtos correspondeu a R$732,6 milhões no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2015. 
 
b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua 
participação na receita líquida total da Companhia 
 
Não possuímos receita relevante proveniente de país estrangeiro. 
 
c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita 
líquida total da Companhia 
 
Não possuímos receita relevante proveniente de país estrangeiro. 
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

Não aplicável, tendo em vista que a nossa Companhia não possui operações relevantes em 
países estrangeiros. 
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7.8 - Políticas socioambientais

Desenvolvemos ações que demonstram nosso compromisso com o desenvolvimento, 
conscientização e solidariedade, apoiando anualmente projetos como Natal Solidário, 
Campanha do agasalho, Gincana do dia das crianças, por exemplo. 
 
Não divulgamos nossas ações sociais na rede mundial de computadores. 
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7.9 - Outras informações relevantes

Contratos de Aluguel  
 
Em 31 de dezembro de 2015, possuíamos 36 contratos de locação para nossas unidades 
comerciais, de logística e administrativas, dentre os quais 3 contratos foram celebrados no 
modelo “built-to-suit”, por meio do qual imóvel objeto da locação é construído ou 
substancialmente reformado, de modo a atender as necessidades da nossa Companhia. Os 
contratos de locação das unidades comerciais (lojas), em sua maioria, preveem uma despesa 
de aluguel variável, incidente sobre as vendas, ou um valor mínimo, sendo a nossa obrigação 
mensal, pagar o maior entre ambos, com apuração mensal. Os valores mínimos dos contratos 
são reajustados anualmente, de acordo com a variação dos principais índices de inflação. Os 
contratos de aluguel das áreas de logística e administrativa possuem valores fixados em 
contrato, com reajustes anuais, conforme variação dos principais índices de inflação.  
 
Esses contratos de aluguel têm prazo médio de duração de 5,9 anos, com opção de 
renovação por igual período, mediante atualização dos valores cobrados a título de aluguel 
por índices específicos em cada contrato, em especial o Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M) e o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ambos calculados pela 
Fundação Getúlio Vargas, e, ainda o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
 
As regras e procedimentos relativos à rescisão de tais contratos envolvem, além das 
disposições legais, a notificação com prazo de antecedência mínima nos termos previstos em 
cada contrato, e, em caso de rescisão solicitada pela nossa Companhia, o pagamento de 
multa, que, pode variar de acordo com cada contrato e o prazo decorrido no âmbito do mesmo 
quando da solicitação de rescisão. 
 
Seguros 
 
Nossa política para contratação de seguros é compatível com a natureza de nossas 
atividades, com os riscos envolvidos em nossas operações e com os padrões do setor 
econômico em que atuamos. Acreditamos que nossas apólices são as usuais de mercado 
para os tipos de seguros que contratamos e abrangem coberturas em escopo e montantes 
considerados adequados às nossas atividades. 
 
Em 31 de dezembro de 2015, a cobertura de nossas apólices de seguro era a seguinte: (i) 
riscos com bens do ativo imobilizado, incêndio, raio, explosão, danos elétricos e furtos 
qualificados, (ii) quantias pelas quais viermos a ser responsabilizados civilmente, em sentença 
judicial transitada em julgado, (iii) cobertura, por veículo, referente a danos causados contra 
terceiros (materiais, corporais e acidentes pessoais). 
 
Também contratamos um seguro de responsabilidade civil visando à proteção de nossos 
administradores, contra eventos de perdas resultantes de ações ou omissões nos exercícios 
de seus cargos. Para maiores informações sobre este seguro, vide item 12.11 deste 
Formulário de Referência. 
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8.1 - Negócios extraordinários

Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como 
operação normal em nossos negócios.  
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia. 
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

Nos últimos 3 exercícios sociais, a Companhia não realizou nenhum contrato relevante com 
nenhuma de suas controladas que não seja relacionado a suas atividades operacionais. 
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens 
acima. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

Na data deste Formulário de Referência, não havia outros bens relevantes do nosso ativo não 
circulante além dos descritos nos itens 9.1.a/b/c e 9.2 deste Formulário de Referência. 
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1 Loja CasaShow Brasil RJ Nilópolis Alugada

1 Loja CasaShow Brasil RJ São João de Meriti Alugada

1 Loja CasaShow Brasil RJ São Gonçalo Alugada

1 Loja TendTudo Brasil GO Aparecida de Goiânia Alugada

1 Loja TendTudo Brasil SP São José do Rio Preto Alugada

6 Lojas CasaShow Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

1 Loja TendTudo Brasil PE Recife Alugada

2 Lojas TendTudo Brasil CE Fortaleza Alugada

1 Loja TendTudo Brasil PE Olinda Alugada

2 Lojas TendTudo Brasil BA Salvador Alugada

1 Loja TendTudo Brasil BA Feira de Santana Alugada

1 Loja TendTudo Brasil BA Lauro de Freitas Alugada

2 Lojas TendTudo Brasil MA São Luís Alugada

Centro de distribuição (TendTudo) Brasil GO Aparecida de Goiânia Alugada

Centro de distribuição (CasaShow) Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Centro de distribuição (TendTudo) Brasil DF Brasília Alugada

2 Lojas TendTudo Brasil GO Goiânia Alugada

Centro de apoio às Lojas (CAL) Brasil GO Aparecida de Goiânia Alugada

Centro de distribuição (TendTudo) Brasil BA Lauro de Freitas Alugada

Crossdocking (Quatre Atacadista) Brasil SC Itajaí Alugada

3 Lojas TendTudo Brasil DF Brasília Alugada

Crossdocking (Quatre Log) Brasil SP Sumaré Alugada

Centro de distribuição (TendTudo) Brasil CE Maracanaú Alugada

Centro de distribuição (TendTudo) Brasil MA São José de Ribamar Alugada

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Licenças Licença de Uso de 
Brasileiro Software 
(SAP) celebrada com a 
Star Soluções em Tec. 
Avançada Retail Lt

Indeterminada Eventos de rescisão da licença, de acordo com o contrato. 
Perda dos direitos patrimoniais de autor do titular do software.

A perda da licença de uso ocasiona a obrigação 
de cessação do uso do software e a necessidade 
de contratação de prestador de serviços que 
ofereça licença equivalente.

Licenças Licença de Uso 
Protheus (Microsiga) 
celebrado com a 
TOTVS S.A

Indeterminado Eventos de rescisão da licença, de acordo com o contrato. 
Perda dos direitos patrimoniais de autor do titular do software.

A perda da licença de uso ocasiona a obrigação 
de cessação do uso do software e a necessidade 
de contratação de prestador de serviços que 
ofereça licença equivalente.

Licenças Licença de Uso de 
Brasileiro Software 
(WMS ALCIS) 
celebrada com a ALCIS 
Ltda.

Indeterminada Eventos de rescisão da licença, de acordo com o contrato. 
Perda dos direitos patrimoniais de autor do titular do software.

A perda da licença de uso ocasiona a obrigação 
de cessação do uso do software e a necessidade 
de contratação de prestador de serviços que 
ofereça licença equivalente.

Licenças Licença de Uso de 
Brasileiro Software 
(FPW) celebrada com a 
LG Informática S.A

Indeterminada Eventos de rescisão da licença, de acordo com o contrato. 
Perda dos direitos patrimoniais de autor do titular do software.

A perda da licença de uso ocasiona a obrigação 
de cessação do uso do software e a necessidade 
de contratação de prestador de serviços que 
ofereça licença equivalente.

Marcas A relação dos pedidos 
de marcas no Brasil 
encontra-se no item 9.2

Indicado no ítem 9.2 Os pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem 
ser indeferidos, de ofício pelo INPI ou em razão de oposição de 
terceiros e, quando deferidos, em razão do não pagamento da 
taxa final, pelo seu titular. Podem causar a perda dos direitos 
relativos ao registro já concedido: i) a expiração do prazo de 
vigência, sem o pagamento das taxas de renovação; ii) renúncia 
total ou parcial do direito pelo titular; iii) transferência da marca 
se realizada em desacordo com art. 135 da LPI, iv) caducidade 
do registro decorrente da não utilização injustificada da marca 
e/ou da utilização da marca com modificação significativa que 
implique alteração de seu caráter distintivo original, de acordo 
com o certificado de registro, por período igual ou superior a 5 
anos, contados da data da concessão; e v) declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro em processo 
administrativo. Judicialmente, terceiros podem alegar a violação 
de direitos de propriedade intelecual e podem obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas, ou , ainda, a não 
consolidação da expectativa de registro em razão 
do depósito das marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes. Existem ainda, o risco de 
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. A perda de uma marca poderia, 
também, resultar em prejuízos, tendo em vista a 
perda do investimento feito em tal marca para 
posicioná-la de forma stisfatória no mercado.

Licenças Licença de Uso de 
Brasil Software 
(LINXTEF) celebrada 
com a Linx Sistemas e 
Consultoria Ltda.

Indeterminada Eventos de rescisão da licença, de acordo com o contrato. 
Perda dos direitos patrimoniais de autor do titular do software.

A perda da licença de uso ocasiona a obrigação 
de cessação do uso do software e a necessidade 
de contratação de prestador de serviços que 
ofereça licença equivalente.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Quatre Atacadista de 
Materiais para 
construção Ltda

23.458.012/0001-60 - Controlada Brasil SC Itajaí Comércio atacadista de materiais para 
construção em geral

100,000000

Home Center Nordeste 
Comércio de Materiais 
para Construção S.A.

08.197.731/0001-80 - Controlada Brasil GO Aparecida de Goiânia Comércio Varejista de Materiais de 
Construção

100,000000

31/12/2014 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 -4.629.503,35

Valor mercado

A sociedade atua no ramo de Comércio Varejista de Materiais de Construção, com a marca TEND TUDO, atendendo ao Distrito Federal e aos estados de Goiás, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão e São Paulo além de operar cinco centros de 
distribuição.

31/12/2013 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Home Center Nacional 
S.A. (Nova 
denominação de Casa 
Show S.A.)

28.200.947/0001-65 - Controlada Brasil GO Aparecida de Goiânia Comércio Varejista de Materiais de 
Construção

99,990000

A sociedade atua no ramo de Comércio Varejista de Materiais para Construção e é proprietária da marca CASA SHOW. Atende ao estado do Rio de Janeiro por meio de oito lojas e um Centro de Distribuição e também através de vendas on-line 
através do site www.casashow.com.br.

31/12/2015 -19,390000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 13.904.034,76

Valor mercado

31/12/2014 -34,240000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2013 0,000000 0,000000 0,00

Cidade Jardim 
Materiais para 
Construção Ltda.

83.817.858/0001-70 - Controlada Brasil GO Aparecida de Goiânia Comércio Varejista de Materiais de 
Construção

100,000000

31/12/2015 -2,140000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 32.203.676,52

Valor mercado

31/12/2014 0,000000 0,000000 0,00

Proprietária da Marca TEND TUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2013 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Tend Tudo Importação 
e Exportação Ltda.

11.493.023/0001-00 - Controlada Brasil GO Goiânia Comercialização, importação e exportação 
de materiais de construção

47,980000

31/12/2015 342,120000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 1.420.619,63

Valor mercado

31/12/2014 0,000000 0,000000 0,00

A TTI foi constituída para operar nos mercados internacionais, inicialmente operando com exportação para alguns países da América Central como Cuba.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2013 0,000000 0,000000 0,00

Quatre Log Transportes 
Ltda.

19.431.391/0001-27 - Controlada Brasil SP Sumaré Armazenagem e transporte de 
mercadorias

100,000000

31/12/2014 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2013 0,000000 0,000000 0,00

Constituída em dezembro de 2013 para atuar como operador logístico para as sociedades Home Center Nordeste e Home Center Nacional, despachando novamente mercadorias para as lojas destas sociedades a partir de seu depósito central.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor mercado

31/12/2015 31,950000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 97.767,26

31/12/2014 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 490.631,15

Valor mercado

Constituída em dezembro de 2015 para atuar como atacadista importadora e exportadora para as sociedades Home Center Nordeste e Home Center Nacional.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2013 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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9.2 - Outras informações relevantes

 
A tabela abaixo indica os principais domínios detidos pela nossa Companhia na data deste 
Formulário de Referência: 
 

 
Nome de domínio Duração Eventos que podem causar a perda 

dos direitos 
Consequência da perda dos 
direitos 

www.tendtudo.com.br 04/11/2016 A perda dos direitos relativos a tais 
ativos está relacionada à: (i) falta de 
pagamento da manutenção do 
domínio; (ii) não atendimento, em 
tempo hábil, da apresentação de 
documentos solicitados; (iii) por 
ordem judicial decorrente de disputa, 
como por exemplo, anterioridade de 
marca registrada semelhante a nome 
de domínio registrado por outro titular; 
e (iv) expressa solicitação do 
requerente do registro do domínio. 
 

Não há como quantificar o 
impacto pela perda do nome de 
domínio, sendo certo que em tais 
casos, ficaríamos 
impossibilitados de utilizar o 
nome de domínio, que voltaria a 
ficar disponível para terceiros. 

www.brhc.com.br 27/11/2023 São os mesmos eventos descritos 
acima. 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 
 

www.brhcsa.com.br 17/06/2021 São os mesmos eventos descritos 
acima. 
 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 

www.brhomecenters.com.br 20/07/2018 São os mesmos eventos descritos 
acima. 
 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 

www.brhomecenters.net.br 20/07/2018 São os mesmos eventos descritos 
acima. 
 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 

www.casashow.com.br 06/01/2024 São os mesmos eventos descritos 
acima. 
 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 

www.hcnsa.com.br 06/11/2019 São os mesmos eventos descritos 
acima. 
 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 

www.hcnsa.net.br 30/09/2020 São os mesmos eventos descritos 
acima. 
 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 

www.quatrelog.com.br 16/12/2018 São os mesmos eventos descritos 
acima. 
 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 

www.tdtd.com.br 08/04/2019 São os mesmos eventos descritos 
acima. 
 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 

www.tdtd.net.br 30/09/2020 São os mesmos eventos descritos 
acima. 
 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 

www.tendtudo.net.br 23/09/2019 São os mesmos eventos descritos 
acima. 
 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 

www.tudonovo.com.br 16/07/2019 São os mesmos eventos descritos 
acima. 
 

São as mesmas consequências 
descritas acima. 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando 
expressamente ressalvado, referem-se às nossas demonstrações financeiras consolidadas 
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015.  
 
a. Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais  
 
No que tange às nossas principais condições patrimoniais, destacamos abaixo os nossos 
indicadores de dívida líquida, índice de liquidez corrente e patrimônio líquido, cuja evolução é 
acompanhada por nossa administração.  
 
Nossa dívida líquida é calculada pelos nossos empréstimos e financiamentos de curto e longo 
prazos após a dedução dos valores mantidos no caixa e equivalentes de caixa. A tabela a 
seguir apresenta o comportamento deste indicador nos exercícios sociais de 2013, 2014 e 
2015: 

2015 2014 2013
(em R$ mi l )

Empréstimos e financiamentos circulante..................... 70.351    43.506          39.441          

Empréstimos e financiamentos não circulante.............. 73.404    63.183          25.210          

Dívida Bruta...................................................................... 143.755  106.689       64.651          

(-) Caixa e equivalentes de caixa.................................... (13.072) (14.910) (8.421)

Dívida líquida.................................................................... 130.683  91.779          56.230          

Em 31 de dezembro deIndicadores financeiros

 

A variação acumulada de 132,4% de nossa dívida líquida no montante de R$74,4 milhões 
entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2015 decorreu, 
principalmente, do crescimento da nossa dívida bruta que, foi afetada pelos investimentos 
realizados na abertura de cinco novas filiais da TendTudo e maior necessidade de capital de 
giro para suportar essa expansão, associado ao cenário econômico mais adverso. A nossa 
companhia também realizou investimentos relevantes em um novo sistema de gestão de 
BackOffice o qual exigiu investimentos por nossa Companhia de aproximadamente de R$5,0 
milhões nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2014. 

Nosso índice de liquidez corrente é calculado pela divisão do nosso ativo circulante pelo nosso 
passivo circulante. A variação positiva de 5,6% do referido índice no período compreendido 
entre 31 de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2015 se deveu principalmente ao 
alongamento dos prazos nos nossos empréstimos e financiamentos, uma vez que a nossa 
dívida de longo prazo representava 39,0% da nossa dívida bruta em 31 de dezembro de 2013, 
passando a representar 59,2% e 51,1% em 31 de dezembro de 2014 e 2015, respectivamente. 

 

2015 2014 2013

(em R$ mil)

Ativo corrente 223.228  220.030       183.495       

Passivo corrente 229.308  211.676       199.100       

Índice de liquidez corrente 0,97 1,04 0,92

Indicadores financeiros

 

 
Em 31 de dezembro de 2015, nosso patrimônio líquido consolidado era de R$39,3 milhões 
comparado a R$50,3milhões em 31 de dezembro de 2014 e R$25,6 milhões em 31 de 
dezembro de 2013. O aumento no nosso patrimônio líquido entre 31 de dezembro de 2013 e 
31 de dezembro de 2015 decorreu do resultado positivo das nossas atividades bem como da 
aplicação do imposto de renda diferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2014.  
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Com relação às nossas principais condições financeiras, apresentamos um crescimento do 
volume de nossas vendas entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 
e 2015, de 15% de nossa receita líquida, a qual passou de R$637,2 milhões em 2013 para 
R$732,6 milhões em 2015. Para mais informações sobre a evolução de nossas contas de 
resultado, vide item 10.1.h e 10.2 desse Formulário de Referência. 
  
b. Estrutura de Capital  
 
Entendemos que a nossa atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação 
do nosso passivo total e do nosso patrimônio líquido apresenta índices adequados a uma 
empresa do segmento de varejo.  
 
Em 31 de dezembro de 2015, a nossa estrutura de capital era composta por 11,2% de capital 
próprio (patrimônio líquido) e 88,8% de capital de terceiros (passivo total), comparados a 
15,1% de capital próprio e 84,9% de capital de terceiros em 31 de dezembro de 2014. Em 31 
de dezembro de 2013, a nossa estrutura de capital era composta de 9,6% e 90,4% de capital 
próprio e de capital de terceiros, respectivamente, conforme evidenciado pela tabela a seguir: 

R$ mil (%)1 R$ mil (%)1 R$ mil (%)1

Patrimonio líquido 39.275 11,2% 50.271 15,1% 25.638 9,6%

Passivo circulante total 310.199 88,8% 282.950 84,9% 242.486 90,4%

Total 349.474 100,0% 333.221 100,0% 268.124 100,0%
1 Em relação ao total.

2015 2014 2013

(em R$ mil)

Em 31 de dezembro de 

 

Nossa administração acompanha constantemente a relação entre capital próprio e capital de 
terceiros visando a manutenção de uma relação ótima que propicie maior retorno ao capital 
investido para nossos acionistas sem depreciação de nossa liquidez, buscando assim a 
sustentabilidade de nosso negócio no longo prazo. 
  
i. Hipóteses de Resgate  
 
Nosso estatuto social não prevê hipóteses de resgate de ações de nossa emissão além das 
legalmente previstas. Adicionalmente, na data deste Formulário de Referência, nossa 
Administração não tem intenção de convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para este 
fim.  
 
ii. Fórmula de Cálculo do Valor de Resgate  
 
Nosso estatuto social não prevê hipóteses de resgate de ações de nossa emissão, e, portanto, 
não prevê a fórmula de cálculo do valor de resgate.  
 
c. Capacidade de Pagamento em Relação aos Compromissos Financeiros 
Assumidos  
 
Temos honrado todas as nossas obrigações referentes aos nossos compromissos financeiros, 
até a data de arquivamento deste Formulário de Referência, bem como mantido a assiduidade 
dos pagamentos desses compromissos. Nosso passivo é composto basicamente por 
fornecedores, obrigações sociais e tributárias, financiamentos bancários, provisões e 
parcelamentos de tributos.  
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Nosso capital circulante líquido consolidado (correspondente à subtração do ativo circulante 
pelo passivo circulante) é negativo no período, tendo ele sido de R$6,0 milhões em 31 de 
dezembro de 2015. Em 31 de dezembro 2014, nosso capital circulante líquido consolidado foi 
positivo de R$8,3 milhões e em 31 de dezembro de 2013 foi negativo de R$15,6 milhões. 
 
Adotamos uma rígida gestão de caixa baseada na previsibilidade de entradas e saídas de 
recursos observando cenários conservadores de realização. Mantemos sobras de recebíveis 
de cartões de crédito à antecipar junto às adquirentes bem como limites de créditos bancários 
para tomada imediata.  
 
Considerando o perfil do nosso endividamento, o nosso fluxo de caixa e a nossa posição de 
liquidez, temos liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir as despesas correntes, 
dívida bancária e investimentos de manutenção e melhorias a serem pagos nos próximos 12 
meses. 
 
d. Fontes de Financiamento Utilizadas para Capital de Giro e para Investimentos 
em Ativos Não circulantes  
 
Temos adotado como estratégia a utilização de capital de terceiros, onerosos ou não 
onerosos, para financiar nossas atividades e investimentos. O nosso ciclo de caixa 
operacional tem sido negativo, onde o prazo de pagamento concedido pelos fornecedores tem 
sido superior ao giro de estoque. Já o nosso ciclo de caixa financeiro, incluindo o contas a 
receber, é positivo dado o prazo que a concedemos aos nossos clientes. Temos optado nos 
últimos anos em reter a maior parte dos lucros obtidos bem como recorrer a financiamentos 
bancários para suportar a necessidade de capital de giro bem como o financiamento do ativo 
fixo, seja expansão quanto melhorias.  
 
Até 31 de dezembro de 2015, temos adotado um nível de alavancagem que entendemos 
adequado aos nossos negócios e à estratégia de crescimento. A nossa alavancagem 
financeira pode ser medida pela nossa dívida líquida sobre o nosso patrimônio líquido, tendo 
sido nos últimos três exercícios sociais correspondente a 2,2 em 31 de dezembro de 2013, 
1,8 em 31 de dezembro de 2014 e 3,3 em 31 de dezembro de 2015.  
 
Para maiores informações sobre nosso financiamento mediante empréstimos junto a 
instituições financeiras, vide item 10.1.f.(i) a seguir. 
 
e. Fontes de Financiamento para Capital de Giro e para Investimentos em Ativos 
Não circulantes Potenciais para Cobertura de Deficiências de Liquidez  
 
As principais fontes de recursos para a nossa necessidade de capital que pretendemos utilizar 
no curso regular dos nossos negócios são a geração de caixa da operação e empréstimos 
bancários, sem prejuízo de recursos que possam vir a ser obtidos no mercado de capitais. 
Acreditamos que essas disponibilidades são suficientes para atender as nossas necessidades 
regulares de capital. A Administração recorrerá a antecipações de recebíveis de cartões de 
crédito ou a utilização de linhas de créditos com instituições bancárias com as quais já 
trabalhamos e mantemos limites aprovados. 
 
f. Níveis de endividamento e características de tais dívidas  
 
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo dos nossos empréstimos e financiamentos era de 
R$143,7 milhões (R$106,7 milhões e R$64,7 milhões em 31 de dezembro de 2014 e 2013, 
respectivamente). Nossa dívida líquida é calculada pela soma dos nossos empréstimos e 
financiamentos registrados no passivo circulante e não circulante, deduzidos dos valores 
registrados como caixa e equivalente de caixa, e totalizou R$130,7 milhões em 31 de 
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dezembro de 2015 (R$91,8 milhões e R$56,2 milhões em 31 de dezembro de 2014 e 2013, 
respectivamente).  
 
As principais características da nossa dívida líquida, com base em nossas demonstrações 
financeiras consolidadas, estão indicadas na tabela a seguir: 

 

Tipo Taxa de juros (%) Vencimento

2015 2014 2013

Capital de giro CDI + 3,59% a.a. 14/10/2019 136.197 95.084 49.699

Conta garantida CDI + 6,26% a.a. 01/02/2016 1.466 1.494

FINAME 6,93% a.a. 15/10/2016 3.787 3.588 2.287

Arrendamento mercantil 15,69% a.a. 12/06/2018 2.276 3.131 2.534

Financiamento de importação - FINIMP 7,15% a.a. + variação cambial 29 8.612

Empréstimos moeda estrangeira 2,82% a.a. + variação cambial 3.392 1.519

Dívida Bruta 143.755 106.689 64.651

Caixa e equivalentes de caixa (13.072) (14.910) (8.421)

Dívida Líquida 130.683   91.779          56.230        

Consolidado

 

A tabela a seguir evidencia o perfil de amortização dos nossos empréstimos e financiamentos 
em 31 de dezembro de 2015: 

 

2016 2017 2018 2019 2020 Total

(em R$ mil)

70.351 52.612 17.535 3.033 224 143.755

Vencimento

 

 

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes  
 
Capital de giro  
 
Segundo posição ao final do ano de 2015, totalizávamos empréstimos para Capital de Giro 
no total de R$136,2 milhões, os quais incluem empréstimos com taxa indexada a SELIC 
adicionada de juros médio de CDI + 3,59% a.a.  
 
Empréstimo em Moeda Estrangeira  
 
Liquidamos em março de 2015 um contrato de empréstimo em Moeda Estrangeira no valor 
de USD 1,3 milhão, na modalidade de operação com derivativos “Loan 4131”, com juros de 
2,82% a.a. acrescidos de variação cambial. Para proteção cambial na contratação desse 
empréstimo, foi realizada operação de swap simultânea para a proteção do passivo em moeda 
estrangeira em relação às possíveis oscilações da taxa de câmbio.  
 
A operação de swap em aberto foi contratada simultaneamente à operação de empréstimo 
tomada em moeda estrangeira, contemplando prazos, taxas e valores equivalentes. Os 
ganhos e perdas gerados pela apropriação de juros e ajustes para a marcação a mercado são 
registrados nos nossos resultados.  
 
Não havia ao final do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 operações de FINIMP – 
Financiamento a Importação, em aberto. 

PÁGINA: 96 de 243

Formulário de Referência - 2016 - BR HOME CENTERS S.A. Versão : 3



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 
ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras  
 
Mantemos relacionamento comercial com as principais instituições financeiras, em operações 
de serviços de cobrança de nossos títulos, pagamento de títulos a fornecedores, gestão da 
folha de pagamento de nossos colaboradores e crédito consignado em folha para nossos 
colaboradores.  
 
Possuímos ainda uma parceria de cartão próprio com a financeira CETELEM desde 2008. 
Nesta modalidade de parceria, o funding e o risco de crédito são suportados pela financeira.  
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013, não 
possuíamos relações de longo prazo com instituições financeiras além daquelas citadas neste 
Formulário de Referência e em nossas demonstrações financeiras e respectivas notas 
explicativas.  
 
iii. Grau de subordinação entre as dívidas  
 
Nossos contratos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis são garantidos 
por meio de diversos instrumentos, incluindo alienação fiduciária de ativos nos contratos das 
operações de FINAME e arrendamento mercantil, cartas de fiança, recebíveis, estoque e aval 
de garantias cruzadas de nossas subsidiárias.  
 
Para maiores informações sobre o grau de subordinação do nosso passivo circulante e não 
circulante, vide item 3.8 deste Formulário de Referência. 
 
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de 
endividamento e contratação das dívidas da companhia, à distribuição de dividendos, 
à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle 
societário  
 
Os contratos de empréstimos e financiamentos celebrados por nós não contém cláusulas 
restritivas, sejam relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros, geração de 
caixa, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores 
mobiliários e à alienação de controle societário ou qualquer outra exigência que tenha que ser 
atendida.  
 
g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados  
 
Em 31 de dezembro de 2015, o limite para financiamento junto ao Banco do Brasil era de 
R$40,0 milhões, R$37,1 milhões já tinham sido utilizados, totalizando 92,76% do limite de 
utilização.  O limite para financiamento junto ao Banco Caixa Econômica Federal era de R$ 
30,0 milhões, R$ 23,7 já tinham sido utilizados, totalizando 79,19% do limite de utilização. 

 
 

Instituição financeira

Limite de 

crédito Capital de giro

Conta 

garantida FINAME

% 

UTILIZADO

Caixa Economica 30.000.000,00    23.757.576,72    79,19%

Banco do Brasil 40.000.000,00    34.804.229,06    1.471.000,00  826.867,31     92,76%

Total 70.000.000,00    58.561.805,78    1.471.000,00  826.867,31     
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h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 
Apresentação das principais contas das nossas demonstrações de resultados  
 
Receita operacional de vendas  
 
A receita operacional da venda de bens no curso normal das nossas atividades é medida pelo 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos. A 
receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e 
benefícios inerentes à propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, que seja 
provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para nós e nossas controladas, de 
que os custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de 
maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos e de que o 
valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável 
que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então 
o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as vendas são 
reconhecidas.  
 
Custos dos produtos vendidos  
 
Os custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados são compostos, principalmente, 
pelo custo dos bens adquiridos de nossos fornecedores, frete, embalagem, seguro e 
capatazia no caso de produtos importados.  
 
Receitas financeiras e despesas financeiras 
  
As receitas financeiras abrangem basicamente juros auferidos de aplicações financeiras e 
descontos condicionais obtidos. A receita de juros é reconhecida no resultado através do 
método de juros efetivo. As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com 
juros de empréstimos bancários, juros de antecipação de recebíveis de cartão de crédito e 
tarifas bancárias.  
 
Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são 
alocados entre despesas financeiras e redução do passivo em aberto. As despesas 
financeiras são alocadas a cada período durante o prazo do arrendamento sobre o saldo 
remanescente do passivo.  
 
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido  
 
Os tributos correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando 
houver montante a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem 
o total devido na data do relatório.  
 
Impostos diferidos passivos são os valores de imposto sobre a renda a pagar em períodos 
futuros, em relação às diferenças tributáveis temporárias. Impostos diferidos ativos são os 
valores recuperáveis em períodos futuros decorrentes de diferenças tributárias dedutíveis 
entre as bases contábeis fiscais e contábeis de ativos e passivos, ao diferimento de prejuízos 
fiscais não utilizados e ao diferimento de créditos fiscais não utilizados.  
 
Participações sobre o lucro  
 
Nossa política de remuneração de nossos funcionários engloba uma parcela variável de 
participação nos nossos resultados, vinculada ao alcance de metas operacionais e objetivos 
específicos definidos pela nossa administração e aprovada anualmente para cada 
colaborador. 
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Apresentamos a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as 
explicações sobre nosso resultado, a partir das nossas demonstrações financeiras  
 
Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014. 
 

Variação 

2015 x 2014

(R$ mi l ) (%)
1

(R$ mi l ) (%)
1

(%)

Receita Líquida de vendas de produtos 732.651 100,0% 685.720 100,0% 6,8%

Custo dos produtos vendidos (486.499) -66,4% (454.811) -66,3% 7,0%

Lucro bruto 246.152 33,6% 230.909 33,7% 6,6%

Despesas com vendas (207.650) -28,3% (176.548) -25,7% 17,6%

Despesas administrativas e gerais (34.651) -4,7% (33.729) -4,9% 2,7%

Outras receitas (Despesas) operacionais líquidas 1.196 0,2% (12.235) -1,8% -109,8%

Lucro (prjuízo) operacional antes das participações 

societárias e do resultado financeiro 5.047 0,7% 8.397 1,2% -39,9%

Resultado de Participação Societária (252) 0,0% 0,0% 0,0%

Lucro operacional antes do resultado financeiro 4.795 0,7% 8.397 1,2% -42,9%

Receitas financeiras 27.015 3,7% 13.553 2,0% 99,3%

Despesas financeiras (41.572) -5,7% (28.545) -4,2% 45,6%

Variação cambial, líquida (2.627) -0,4% (763) -0,1% 244,3%

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 

contribuição social (12.389) -1,7% (7.358) -1,1% 68,4%

Imposto de renda e contribuição social correntes (7) 0,0% (1.990) -0,3% -99,6%

Imposto de renda e contribuição social diferidos 3.164 0,4% 34.943 5,1% -90,9%

Lucro líquido do exercício (9.232) -1,3% 25.595 3,7% -136,1%

1  Em relação à receita líquida de vendas.

2015 2014

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

 
Receita líquida de vendas de produtos 
  
Nossa receita líquida de vendas de produtos, conforme o quadro acima, totalizou R$732,6 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, representando um 
aumento de R$46,9 milhões, ou 6,8%, quando comparado ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2014, quando totalizou R$685,7 milhões, em razão, principalmente, do 
aumento vendas derivadas da abertura de duas novas lojas no exercício social. 
 
Custos dos produtos vendidos  
 
Os custos dos produtos vendidos tiveram aumento de R$31,7 milhões, ou 7,0%, no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2015, quando totalizou R$486,5 milhões, em 
comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que totalizou 
R$454,8 milhões, em razão também do aumento proporcional nas vendas e da abertura de 
novas lojas por nossa Companhia.  
 
Despesas/receitas operacionais  
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, nossas despesas operacionais 
totalizaram R$241,1 milhões, representando um aumento de R$18,6 milhões ou 8,4%, em 
comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, quando totalizou 
R$222,5 milhões, conforme tabela a seguir: 
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Despesas/receitas operacionais

Variação 

2015 x 2014

(R$ mi l ) (%)1 (R$ mi l ) (%)1 (%)

Despesas com vendas 207.650 86,1% 176.548 79,3% 17,6%

Despesas administrativas e gerais 34.651 14,4% 33.729 15,2% 2,7%

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (1.196) -0,5% 12.235 5,5% -109,8%

Total de despesas /receitas operacionais 241.105 100,0% 222.512 100,0% 8,4%

1 Em relação ao total

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2015 2014

 
 
O aumento no grupo de despesas operacionais pode ser explicado, principalmente, pela 
abertura de cinco novas lojas ao longo de 2014 e início de 2015, pelo (i) aumento de R$15,6 
milhões ou 18,9% com pessoal em parte por causa da decisão da Companhia em internalizar 
os serviços de limpeza das lojas a partir do 2º semestre de 2014, (ii) aumento de R$5 milhões 
ou 14,1% com despesas de aluguel resultante da abertura de novas lojas e reajustes dos 
contratos de alugueis, (iii) aumento de R$4 milhões ou 54,9% nas despesas com utilidades 
devido à elevação das taxas de serviços públicos, e (iv) o aumento de R$4,8 milhões ou 47,5% 
das despesas com depreciação devido a finalização de projetos de reforma na abertura de 
novas lojas e mudança de layout nas lojas existentes. 
 
Resultado financeiro líquido 

Demonstração do Resultado

Variação 

2015 x 2014

(R$ mi l ) (%)1 (R$ mi l ) (%)1 (%)

Ajuste a valor presente 18.819 -109,5% 7.774 -49,3% 142,1%

Receitas sobre aplicaçoes financeiras 243 -1,4% 78 -0,5% 211,5%

Descontos obtidos 2.790 -16,2% 1.891 -12,0% 47,5%

Variação monetária ativa 1.435 -8,4% 2.021 -12,8% -29,0%

Ganhos de operações com derivativos 3.520 -20,5% 495 -3,1% 611,1%

Outras 208 -1,2% 1.294 -8,2% -83,9%

Receitas financeiras 27.015 -157,2% 13.553 -86,0% 99,3%

Ajuste a valor presente (5.736) 33,4% (4.898) 31,1% 17,1%

Juros sobre empréstimos e financiamentos (21.698) 126,3% (6.521) 41,4% 232,7%

Juros de mora (306) 1,8% (266) 1,7% 15,0%

Imposto sobre operações finaceiras (1.568) 9,1% (1.157) 7,3% 35,5%

Juros sobre antecipação de recebíveis (11.466) 66,7% (11.379) 72,2% 0,8%

Juros sobre parcelamentos de impostos (95) 0,6% 0,0% 0,0%

Variação monetária passiva (57) 0,3% (1.931) 12,3% -97,0%

Perdas com operações de derivativos 0,0% (1.255) 8,0% -100,0%

Despesas bancárias (567) 3,3% (695) 4,4% -18,4%

Outras (79) 0,5% (443) 2,8% -82,2%

Despesas finaceiras (41.572) 241,9% (28.545) 181,2% 45,6%

Receitas - Variação cambial 1.442 -8,4% 1.302 -8,3% 10,8%

Despesas - Variação cambial (4.069) 23,7% (2.065) 13,1% 97,0%

Resultado financeiro, líquido (17.184) 100,0% (15.755) 100,0% 9,1%

1  Em relação ao resultado financeiro líquido.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2015 2014

 
 
Nossa receita financeira sofreu aumento de R$13,5 milhões, ou 99,3%, passando de R$13,5 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 para R$27 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Esse aumento decorreu, 
principalmente, de ajustes a valor presente relativos às contas de ativo e passivo suscetíveis 
à aplicação do referido ajuste, passando de R$7,7 milhões no exercício social encerrado em 

PÁGINA: 100 de 243

Formulário de Referência - 2016 - BR HOME CENTERS S.A. Versão : 3



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

31 de dezembro de 2014 para R$18,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2015.  
 
O grupo de despesas financeiras apresentou aumento de R$13,1 milhões, ou 46%, passando 
de R$28,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 para R$41,6 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Esse aumento decorreu 
principalmente nas contas de juros de empréstimos e financiamento, passando de R$6,5 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 para R$21,7 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.  
 
Imposto de renda e contribuição social – Correntes e diferidos  
 
A redução de R$1,9 milhão na conta de imposto de renda e contribuição social corrente deveu-
se a um pior desempenho operacional comparado ao ano de 2014. Adicionalmente, a 
companhia auferiu um ganho de R$3,2 milhões referentes a imposto de renda e contribuição 
social diferidos em virtude da compensação de lucros tributários futuros por meio de prejuízos 
fiscais e bases negativas de contribuição social registrados.  
 
Lucro Líquido do Exercício  
 
Em razão dos fatores acima elencados, nosso prejuízo totalizou R$9,2 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2015, comparado a um lucro líquido de R$25,5 
milhões no mesmo período de 2014.  
 
As demais contas do nosso resultado não apresentaram variações relevantes entre 31 de 
dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014. 
 
Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2013. 
 
 

Variação 

2014 x 2013

(R$ mi l ) (%)
1

(R$ mi l ) (%)
1

(%)

Receita Líquida de vendas de produtos 685.720 100,0% 637.219 100,0% 7,6%

Custo dos produtos vendidos (454.811) -66,3% (421.139) -66,1% 8,0%

Lucro bruto 230.909 33,7% 216.080 33,9% 6,9%

Despesas com vendas (176.548) -25,7% (159.176) -25,0% 10,9%

Despesas administrativas e gerais (33.729) -4,9% (30.450) -4,8% 10,8%

Outras receitas (Despesas) operacionais líquidas (12.235) -1,8% (959) -0,2% 1175,8%

Lucro (prejuízo) operacional antes das participações 

societárias e do resultado financeiro 8.397 1,2% 25.495 4,0% -67,1%

Resultado de Participação Societária 0,0% 0,0% 0,0%

Lucro operacional antes do resultado financeiro 8.397 1,2% 25.495 4,0% -67,1%

Receitas financeiras 13.553 2,0% 10.509 1,6% 29,0%

Despesas financeiras (28.545) -4,2% (28.763) -4,5% -0,8%

Variação cambial, líquida (763) -0,1% (105) 0,0% 626,7%

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 

contribuição social (7.358) -1,1% 7.136 1,1% -203,1%

Imposto de renda e contribuição social correntes (1.621) -0,2% (2.709) -0,4% -40,2%

Imposto de renda e contribuição social diferidos 34.574 5,0% (1.492) -0,2% -2417,3%

Lucro líquido do exercício 25.595 3,7% 2.935 0,5% 772,1%

1  Em relação à receita líquida de vendas.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2014 2013
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Receita líquida de vendas de produtos  
 
Nossa receita líquida de vendas de produtos, conforme o quadro acima, totalizou R$685,7 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, representando um 
aumento de R$48,5 milhões, ou 7,6%, quando comparado ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2013, quando totalizou R$637,2 milhões, em razão, principalmente, do 
aumento de 3,53% das nossas vendas derivadas das nossas lojas preexistentes e do 
incremento de 3,46% das nossas vendas em virtude da abertura de três novas lojas no 
exercício social.  
 
Custos dos produtos vendidos  
 
Os custos dos produtos vendidos tiveram aumento de R$33,6 milhões, ou 8,0%, no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, quando totalizou R$454,8 milhões, em 
comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, que totalizou 
R$421,1 milhões, em razão do aumento proporcional do faturamento e também da abertura 
de novas lojas por nossa Companhia 
 
Despesas/receitas operacionais  
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, nossas despesas operacionais 
totalizaram R$222,5 milhões, representando um aumento de R$31,9 milhões ou 16,8%, em 
comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, quando totalizou 
R$190,5 milhões, conforme tabela a seguir.  
 

Despesas/receitas operacionais

Variação 

2014 x 2013

(R$ mi l ) (%)
1

(R$ mi l ) (%)
1

(%)

Despesas com vendas 176.548 79,3% 159.176 83,5% 10,9%

Despesas administrativas e gerais 33.729 15,2% 30.450 16,0% 10,8%

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 12.235 5,5% 959 0,5% 1175,8%

Total de despesas /receitas operacionais 222.512 100,0% 190.585 100,0% 16,8%

1 Em relação ao total

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2014 2013

 
 
O aumento no grupo de despesas operacionais pode ser explicado, principalmente, pelo (i) 
aumento de R$2,0 milhões ou 111,1% com reparos e manutenções, (ii) aumento de R$ 7,4 
milhões ou 34,9% com despesas de aluguel resultante da abertura de novas lojas e reajustes 
dos contratos de alugueis, e (iii) aumento de R$4,5 milhões ou 34,4% nas despesas com 
propaganda e publicidade relativa a abertura de novas lojas e com a finalidade de promover 
o crescimento das nossas vendas.  
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Resultado financeiro líquido 
 
 

Demonstração do Resultado

Variação 

2014 x 2013

(R$ mi l ) (%)1 (R$ mi l ) (%)1 (%)

Ajuste a valor presente 7.774 -49,3% 4.714 -25,7% 64,9%

Receitas sobre aplicaçoes financeiras 78 -0,5% 112 -0,6% -30,4%

Descontos obtidos 1.891 -12,0% 2.014 -11,0% -6,1%

Variação monetária ativa 2.021 -12,8% 1.406 -7,7% 43,7%

Ganhos de operações com derivativos 495 -3,1% 409 -2,2% 21,0%

Outras 1.294 -8,2% 1.854 -10,1% -30,2%

Receitas financeiras 13.553 -86,0% 10.509 -57,2% 29,0%

Ajuste a valor presente (4.898) 31,1% (11.752) 64,0% -58,3%

Juros sobre empréstimos e financiamentos (6.521) 41,4% (3.777) 20,6% 72,7%

Juros de mora (266) 1,7% (24) 0,1% 1008,3%

Imposto sobre operações finaceiras (1.157) 7,3% (460) 2,5% 151,5%

Juros sobre antecipação de recebíveis (11.379) 72,2% (9.820) 53,5% 15,9%

Variação monetária passiva (1.931) 12,3% (2.405) 13,1% -19,7%

Perdas operações derivativos (1.255) 8,0% 0,0% 0,0%

Despesas bancárias (695) 4,4% (363) 2,0% 91,5%

Outras (443) 2,8% (162) 0,9% 173,5%

Despesas finaceiras (28.545) -12,8% (28.763) 156,7% -0,8%

Receitas - Variação cambial 1.302 -8,3% 1.194 -6,5% 9,0%

Despesas - Variação cambial (2.065) 13,1% (1.299) 7,1% 59,0%

Resultado financeiro, líquido (15.755) 100,0% (18.359) 100,0% -14,2%

1  Em relação ao resultado financeiro líquido.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2014 2013

 
 
Nossa receita financeira sofreu aumento de R$3,0 milhões, ou 29,0%, passando de R$10,5 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 para R$13,6 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Esse aumento decorreu, 
principalmente, de ajustes a valor presente relativos às contas de ativo e passivo suscetíveis 
à aplicação do referido ajuste, passando de R$4,7 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2013 para R$7,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2014.  
 
O grupo de despesas financeiras apresentou leve redução de R$218 mil, ou 0,8%, passando 
de R$28,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 para R$28,5 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Essa redução decorreu 
também de ajustes de valor presente, passando de R$11,7 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2013 para R$4,8 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2014.  
 
Imposto de renda e contribuição social – Correntes e diferidos  
 
A redução de R$1,0 milhão na conta de imposto de renda e contribuição social corrente deveu-
se a um pior desempenho operacional comparado ao ano de 2013. Adicionalmente, a 
companhia auferiu um ganho de R$34,5 milhões referentes a imposto de renda e contribuição 
social diferidos em virtude da compensação de lucros tributários futuros por meio de prejuízos 
fiscais e bases negativas de contribuição social registrados.  
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Lucro Líquido do Exercício  
 
Em razão dos fatores acima elencados, nosso lucro líquido totalizou R$25,5 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, comparado a um lucro líquido de 
R$2,9 milhões no mesmo período de 2013.  
 
As demais contas do nosso resultado não apresentaram variações relevantes entre 31 de 
dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013. 
 
Balanços patrimoniais  
 
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 31 
de dezembro de 2014 
 

Balanços patrimoniais 2015

Análise 

vertical 2014

Análise 

vertical

Variação 

2015 x 2014

(R$ mi l ) (%)1 (R$ mi l ) (%)1 (%)

Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 13.072 3,7% 14.910 4,5% -12,3%

Contas a receber de clientes 73.437 21,0% 63.239 19,0% 16,1%

Estoques 129.226 37,0% 135.224 40,6% -4,4%

Tributos a recuperar 5.364 1,5% 2.929 0,9% 83,1%

Outros ativos 2.129 0,6% 3.728 1,1% -42,9%

Total do ativo circulante 223.228 63,9% 220.030 66,0% 1,5%

Não circulante

Tributos diferidos 53.025 15,2% 49.861 15,0% 6,3%

Partes relacionadas 1.216 0,4% -100,0%

Outros ativos 2.017 0,6% 1.050 0,3% 92,1%

Total do realizável a longo prazo 55.042 15,7% 52.127 15,6% 5,6%

Investimentos 1.421 0,4% 321 0,1% 342,7%

Imobilizado 61.077 17,5% 52.591 15,8% 16,1%

Intangível 8.706 2,5% 8.152 2,4% 6,8%

Total do ativo Não circulante 71.204 20,4% 61.064 18,3% 16,6%

Total do ativo 349.474 100,0% 333.221 100,0% 4,9%
1  Em relação ao total do ativo

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
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Balanços patrimoniais 2015

Análise 

vertical 2014

Análise 

vertical

Variação 

2015 x 2014

(R$ mi l ) (%)1 (R$ mi l ) (%)1 (%)

Passivo Circulante

Fornecedores 137.644 39,4% 142.455 42,8% -3,4%

Empréstimos e financiamentos 70.351 20,1% 43.506 13,1% 61,7%

Tributos a recolher 4.303 1,2% 5.969 1,8% -27,9%

Obrigações sociais e trabalhistas 9.784 2,8% 8.205 2,5% 19,2%

Dividendos a pagar 169 0,1% -100,0%

Tributos parcelados 592 0,2% 544 0,2% 8,8%

Adiantamentos de clientes 3.854 1,1% 6.454 1,9% -40,3%

Outros passivos 2.780 0,8% 4.374 1,3% -36,4%

Total do passivo circulante 229.308 65,6% 211.676 63,5% 8,3%

Não Circulante

Provisões 6.541 1,9% 6.412 1,9% 2,0%

Empréstimos e financiamentos 73.404 21,0% 63.183 19,0% 16,2%

Tributos parcelados 946 0,3% 1.679 0,5% -43,7%

Total do passivo não circulante 80.891 23,1% 71.274 21,4% 13,5%

Patrimonio líquido

Capital social 16.361 4,7% 16.361 4,9% 0,0%

Reservas de capital 17.703 5,1% 19.071 5,7% -7,2%

Ações em tesouraria (181) -0,1% (613) -0,2% -70,5%

Reserva de lucros a realizar 14.624 4,2% 15.452 4,6% -5,4%

Prejuízo Acumulado (9.232) -2,6%

Total do patrimonio líquido 39.275 11,2% 50.271 15,1% -21,9%

Total do passivo e do patrimônio líquido 349.474 100,0% 333.221 100,0% 4,9%

1  Em relação ao total do passivo e do patrimonio líquido

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 
Ativo Circulante  
 
Caixa e equivalentes de caixa  
 
O saldo de nosso caixa e equivalentes de caixa apresentou uma redução de 12,3%, passando 
de R$14,9 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$13,1 milhões em 31 de dezembro de 
2015. Essa redução decorreu da maior necessidade de caixa para amortização de 
empréstimos e financiamentos, apurada no final do exercício de 2015.  
 
Contas a receber de clientes  
 
O saldo de contas a receber de clientes apresentou aumento de 16,1%, passando de R$63,2 
milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$73,4 milhões em 31 de dezembro de 2015. Esse 
aumento decorreu da menor antecipação de recebíveis de cartões de crédito e do incremento 
das vendas em virtude da abertura de cinco novas lojas no exercício social de 2014 e início 
de 2015.  
 
Estoques  
 
O saldo de nossos estoques apresentou uma redução de 4,4%, passando de R$135,2 milhões 
em 31 de dezembro de 2014 para R$129,2 milhões em 31 de dezembro de 2015. Essa 
redução decorreu para o controle do ativo circulante líquido e maior solvência da Companhia. 
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Tributos a recuperar  
 
O saldo de nossos impostos a recuperar apresentou um aumento de 83,1%, passando de 
R$2,9 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$5,4 milhões em 31 de dezembro de 2015. 
Esse aumento decorreu das antecipações de Imposto de Renda e Contribuição Social não 
compensados no período.  
 
Outros ativos  
 
O saldo de outros ativos apresentou uma redução de 42,9%, passando de R$3,7 milhões em 
31 de dezembro de 2014 para R$ 2,1 milhões em 31 de dezembro de 2015, em virtude, 
principalmente, do saldo menor de adiantamentos diversos, antecipação de férias, caução de 
aluguéis e adiantamento para viagens. 
 
Ativo não circulante  
 
Tributos diferidos  
 
O saldo de nossos tributos diferidos apresentou um aumento de 6,3%, passando de R$49,9 
milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$53,0 milhões em 31 de dezembro de 2015. Esse 
aumento decorreu do aumento do crédito de prejuízo fiscal apurado no período. 
  
Partes Relacionadas  
 
O saldo de nossas partes relacionadas apresentou uma redução no consolidado de 100,0%, 
liquidando R$ 1,2 milhão de saldo em 2015 com a capitalização de um mútuo que aumentou 
a participação em uma coligada do grupo.  
 
Investimentos  
 
O saldo de nossos investimentos apresentou um aumento de 342,7%, passando de R$321 
mil em 31 de dezembro de 2014 para R$ 1.421 milhões em 31 de dezembro de 2015. Esse 
aumento decorreu da capitalização do mútuo citada no item partes relacionadas.  
 
Imobilizado  
 
O saldo de nosso imobilizado apresentou um aumento de 16,1%, passando de R$52,5 
milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$61,0 milhões em 31 de dezembro de 2015. Esse 
aumento decorreu da abertura de novas lojas e reforma de lojas existentes impactando, 
principalmente, as contas de instalações, benfeitorias em propriedades arrendadas e móveis 
e utensílios. 
  
Intangível  
 
O saldo de nosso intangível apresentou um aumento de 6,8%, passando de R$8,1 milhões 
em 31 de dezembro de 2014 para R$8,7 milhões em 31 de dezembro de 2015. Esse aumento 
decorreu, principalmente, pela melhoria de projetos de desenvolvimento de software.   
 
Passivo circulante 
  
Fornecedores  
 
O saldo a pagar de nossos fornecedores apresentou uma redução de 3,4%, passando de 
R$142,4 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$137,6 milhões em 31 de dezembro de 

PÁGINA: 106 de 243

Formulário de Referência - 2016 - BR HOME CENTERS S.A. Versão : 3



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

2015. Essa redução decorreu da diminuição das compras para redução dos estoques e 
controle do capital circulante líquido.  
 
Empréstimos e financiamentos  
 
O saldo de nossos empréstimos e financiamentos de curto prazo apresentou um aumento de 
61,7%, passando de R$43,5 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$70,3 milhões em 
31 de dezembro de 2015. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento da 
necessidade de capital de giro.  
 
Tributos a recolher  
 
O saldo de impostos e contribuições a recolher apresentou uma redução de 27,9%, passando 
de R$5,9 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$4,3 milhões em 31 de dezembro de 
2015. Essa redução decorreu, principalmente, da redução do saldo a pagar do Imposto de 
renda e da Contribuição social sobre o lucro líquido. 
  
Obrigações sociais e trabalhistas  
 
O saldo de salário e encargos sociais a pagar apresentou um aumento de 5,1%, passando de 
R$8,2 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$9,8 milhões em 31 de dezembro de 2015.  
 
Tributos parcelados  
 
O saldo de tributos parcelados apresentou um aumento de 8,8%, passando de R$544 mil em 
31 de dezembro de 2014 para R$592 mil em 31 de dezembro de 2015, em virtude, novo 
parcelamento do REFIS da copa constituído com base na Lei 12.996/2014 de débitos federais. 
  
Adiantamentos de clientes  
 
O saldo de adiantamentos de clientes apresentou uma redução de 40,3%, passando de R$6,4 
milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$3,9 milhões em 31 de dezembro de 2015, grande 
parte pelo aumento no atendimento por auto serviço assistido onde o cliente já leva a 
mercadoria. 
 
Outros Passivos  
 
O saldo de outros passivos apresentou redução de 36,4%, passando de R$4,3 milhões em 
31 de dezembro de 2014 para R$2,8 milhões em 31 de dezembro de 2015. 
 
Passivo não circulante  
 
Provisões  
 
O saldo de provisões apresentou um aumento de 2,0%, passando de R$6,4 milhões em 31 
de dezembro de 2014 para R$6,5 milhões em 31 de dezembro de 2015, permanecendo 
estável. 
 
A nossa Administração possui um sistema de monitoramento de nossas ações judiciais e 
administrativas conduzido por departamento jurídico interno e por advogados externos. 
Quando requeridos legalmente, são efetuados depósitos judiciais, os quais totalizaram R$8,7 
milhões em 31 de dezembro de 2015 (R$8,2 milhões em 31 de dezembro de 2014). A nossa 
Administração, com base em informações de nossos assessores jurídicos, análise das 
demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base nas experiências 
anteriores referentes às quantias reivindicadas, constituiu provisão, em montante julgado 
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suficiente, para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Determinadas ações 
judiciais estão garantidas por cartas de fiança.  
 
Empréstimos e financiamentos  
 
O saldo de nossos empréstimos e financiamentos de longo prazo apresentou um aumento de 
16,2%, passando de R$63,1 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$73,4 milhões em 
31 de dezembro de 2015. Esse aumento decorreu, principalmente, pelas novas captações 
efetuadas, face a necessidade de capital de giro da nossa Companhia e de nossas 
controladas.  
 
Tributos parcelados  
 
O saldo de nossos tributos parcelados apresentou uma queda de 43,7%, passando de R$1,6 
milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$946 mil em 31 de dezembro de 2015. Essa 
redução referiu-se, principalmente, à amortização das parcelas dos contratos de 
parcelamentos de tributos. 
 
Patrimônio líquido  
 
Capital social  
 
Nosso capital social permaneceu estável com saldo de R$16,3 milhões em 31 de dezembro 
de 2014 e 2015. 
  
Reserva de capital  
 
Nossa reserva de capital apresentou uma redução de 7,2%, passando de R$19,1 milhões em 
31 de dezembro de 2014 para R$17,7 milhões em 31 de dezembro de 2015.  
 
Ações em tesouraria 
 
As ações em tesouraria da Companhia apresentou uma redução de 70,5%, passando de 
R$613 mil em 31 de dezembro de 2014 para R$ 181 mil em 31 de dezembro de 2015 devido 
a venda e recompra das próprias ações com deságio. 
 
Reserva de lucros a realizar  
 
Nossa reserva lucros apresentou uma redução de 5,4%, passando de R$15,4 milhões em 31 
de dezembro de 2014 para R$14,6 milhões em 31 de dezembro de 2015, essa redução 
referiu-se ao pagamento de dividendos de R$828 mil referentes ao lucro de 2014.  
 
As demais contas do nosso passivo e patrimônio líquido não apresentaram saldos relevantes 
e/ou sofreram variações relevantes entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014. 
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Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 31 
de dezembro de 2013 
 

Balanços patrimoniais 2014

Análise 

vertical 2013

Análise 

vertical

Variação 

2014 x 2013

(R$ mi l ) (%)1 (R$ mi l ) (%)1 (%)

Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 14.910 4,5% 8.421 3,1% 77,1%

Contas a receber de clientes 63.239 19,0% 44.049 16,4% 43,6%

Estoques 135.224 40,6% 119.494 44,6% 13,2%

Tributos a recuperar 2.929 0,9% 3.921 1,5% -25,3%

Valores em garantia 0,0% 2.185 0,8% -100,0%

Outros ativos 3.728 1,1% 5.425 2,0% -31,3%

Total do ativo circulante 220.030 66,0% 183.495 68,4% 19,9%

Não circulante

Tributos diferidos 49.861 15,0% 25.624 9,6% 94,6%

Valores em garantia 0,0% 14.839 5,5% -100,0%

Partes relacionadas 1.216 0,4% 1.049 0,4% 15,9%

Outros ativos 1.050 0,3% 966 0,4% 8,7%

Total do realizável a longo prazo 52.127 15,6% 42.478 15,8% 22,7%

Investimentos 321 0,1% 321 0,1% 0,0%

Imobilizado 52.591 15,8% 33.942 12,7% 54,9%

Intangível 8.152 2,4% 7.888 2,9% 3,3%

Total do ativo Não circulante 61.064 18,3% 42.151 15,7% 44,9%

Total do ativo 333.221 100,0% 268.124 100,0% 24,3%

1  Em relação ao total do ativo

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 
 

Balanços patrimoniais 2014

Análise 

vertical 2013

Análise 

vertical

Variação 

2014 x 2013
(R$ mi l ) (%)

1
(R$ mi l ) (%)

1
(%)

Passivo Circulante

Fornecedores 142.455 42,8% 127.736 47,6% 11,5%

Empréstimos e financiamentos 43.506 13,1% 39.441 14,7% 10,3%

Tributos a recolher 5.969 1,8% 7.274 2,7% -17,9%

Obrigações sociais e trabalhistas 8.205 2,5% 8.649 3,2% -5,1%

Dividendos a pagar 169 0,1%

Tributos parcelados 544 0,2% 3.516 1,3% -84,5%

Adiantamentos de clientes 6.454 1,9% 5.043 1,9% 28,0%

Outros passivos 4.374 1,3% 7.441 2,8% -41,2%

Total do passivo circulante 211.676 63,5% 199.100 74,3% 6,3%

Não Circulante

Provisões 6.412 1,9% 3.807 1,4% 68,4%

Empréstimos e financiamentos 63.183 19,0% 25.210 9,4% 150,6%

Tributos parcelados 1.679 0,5% 14.369 5,4% -88,3%

Total do passivo não circulante 71.274 21,4% 43.386 16,2% 64,3%

Patrimonio líquido

Capital social 16.361 4,9% 15.901 5,9% 2,9%

Reservas de capital 19.071 5,7% 18.411 6,9% 3,6%

Ações em tesouraria (613) -0,2%

Reserva de lucros a realizar 15.452 4,6%

Prejuízo Acumulado (8.674) -3,2% -100,0%

Total do patrimonio líquido 50.271 15,1% 25.638 9,6% 96,1%

Total do passivo e do patrimônio líquido 333.221 100,0% 268.124 100,0% 24,3%

1  Em relação ao total do passivo e do patrimonio líquido

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 
Ativo Circulante  
 
Caixa e equivalentes de caixa  
 
O saldo de nosso caixa e equivalentes de caixa apresentou um aumento de 77,1%, passando 
de R$8,4 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$14,9 milhões em 31 de dezembro de 
2014. Esse aumento decorreu do caixa positivo, em virtude de menor amortização de 
empréstimos e financiamentos, apurada no final do exercício de 2014.  
 
Contas a receber de clientes  
 
O saldo de contas a receber de clientes apresentou aumento de 43,6%, passando de R$44,0 
milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$63,2 milhões em 31 de dezembro de 2014. Esse 
aumento decorreu da menor antecipação de recebíveis de cartões de crédito e do incremento 
das vendas em virtude da aberta de três novas lojas no exercício social de 2014.  
 
Estoques  
 
O saldo de nossos estoques apresentou um aumento de 13,2%, passando de R$119,5 
milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$135,2 milhões em 31 de dezembro de 2014. 
Esse aumento decorreu da formação de estoque para suprir as lojas abertas ao longo do 
exercício social de 2014 e das novas lojas cuja abertura estavam previstas para ocorrer no 
exercício social de 2015.  
 
Tributos a recuperar  
 
O saldo de nossos impostos a recuperar apresentou uma redução de 25,3%, passando de 
R$3,9 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$2,9 milhões em 31 de dezembro de 2014. 
Essa redução decorreu da redução do saldo de Imposto de Circulação de Mercadorias e 
Serviços – ICMS a recuperar.  
  
Valores em Garantia  
 
O saldo de valores em garantia que se referia a garantia sobre contingência tributária advindas 
no processo de aquisição da Casa Show foi liquidado em 31 de outubro de 2014 com adesão 
ao REFIS da copa da lei 12.996/2014. 
 
Outros ativos  
 
O saldo de outros ativos apresentou uma redução de 31,3%, passando de R$5,4 milhões em 
31 de dezembro de 2013 para R$3,7 milhões em 31 de dezembro de 2014, em virtude, 
principalmente, do saldo maior de adiantamentos diversos, antecipação de férias, caução de 
aluguéis e adiantamento para viagens. 
 
Ativo não circulante  
 
Tributos diferidos  
 
O saldo de nossos tributos diferidos apresentou um aumento de 94,6%, passando de R$25,6 
milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$49,8 milhões em 31 de dezembro de 2014. Esse 
aumento decorreu, principalmente, do reconhecimento de créditos tributários oriundos de 
prejuízos passados em uma das controladas que tornou-se operacional no valor de R$34,5 
milhões.  
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Valores em Garantia  
 
O saldo de valores em garantia apresentou uma queda de 100,0%, seu saldo em 31 de 
dezembro de 2014, era de R$14,8 milhões em 31 de dezembro de 2013, essa redução se 
deveu a diminuição das contingências tributárias advindas do processo de aquisição da Casa 
Show, cuja responsabilidade era de terceiros.  
 
Essas referidas contingências tributárias foram consolidadas, pelo Programa de Recuperação 
Fiscal por meio da Lei nº 11.941/2009 (“REFIS”), e liquidadas em 31 de outubro de 2014, pelo 
montante de R$14,9 milhões, sendo R$4,5 milhões com recursos disponíveis em caixa e 
R$10,4 milhões mediante a utilização de Prejuízo Fiscal e Base Negativa de Contribuição 
Social. Consequentemente, recebemos recursos dos terceiros garantidores dessa transação 
no montante de R$4,5 milhões em 30 de outubro de 2014 e por meio de quatro parcelas, 
mensais, iguais e consecutivas no montante total de R$2,5 milhões. A diferença entre o 
montante pago pela Companhia no âmbito do REFIS e o montante recebido dos terceiros 
garantidores correspondente a R$7,9 milhões refere-se a baixa de direito de reembolso 
decorrente de negociações entre a nossa Companhia e os terceiros garantidores, a qual 
justificou-se principalmente em virtude da realização de Prejuízo Fiscal e Base Negativa de 
Contribuição Social no curto prazo.  
 
Partes Relacionadas  
 
O saldo de nossas partes relacionadas apresentou um aumento de 15,9%, passando de 
R$1,0 milhão em 31 de dezembro de 2013 para R$1,2 milhão em 31 de dezembro de 2014. 
  
Os principais saldos de ativos e passivos assim como as transações que influenciam o 
resultado o exercício, relativas a operações entre partes relacionadas, decorrem de 
transações com a nossa Companhia e nossas controladas, ou até mesmo entre as nossas 
próprias controladas, as quais a nossa administração considera que foram realizadas em 
condições e prazos usuais as de mercado para os respectivos tipos de operações.  
 
Possuímos uma estrutura de pessoal que presta serviços compartilhados, relacionados às 
áreas/departamentos pessoal, administrativo, financeiro, tributário, jurídico e contábil para as 
demais companhias do nosso Grupo. Tais serviços são remunerados por meio de rateio de 
despesas.  
 
Investimentos. 
 
O saldo de nossos investimentos se manteve estável nos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2014 e 2013 com R$321,0 mil.  
 
Imobilizado  
 
O saldo de nosso imobilizado apresentou um aumento de 54,9%, passando de R$33,9 
milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$52,5 milhões em 31 de dezembro de 2014. Esse 
aumento decorreu da abertura de novas lojas e reforma de lojas existentes impactando, 
principalmente, as contas de instalações, benfeitorias em propriedades arrendadas e móveis 
e utensílios.  
 
Intangível  
 
O saldo de nosso intangível apresentou um aumento de 3,3%, passando de R$7,8 milhões 
em 31 de dezembro de 2013 para R$8,1 milhões em 31 de dezembro de 2014. Esse aumento 
decorreu, principalmente, do projeto de desenvolvimento do sistema SAP.  
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Passivo circulante  
 
Fornecedores  
 
O saldo a receber de nossos fornecedores apresentou um aumento de 11,5%, passando de 
R$127,7 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$142,4 milhões em 31 de dezembro de 
2014. Esse aumento decorreu do crescimento das compras para formação de estoque e 
materiais básicos destinados à operação.  
 
Empréstimos e financiamentos  
 
O saldo de nossos empréstimos e financiamentos de curto prazo apresentou um aumento de 
10,3%, passando de R$39,4 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$43,5 milhões em 
31 de dezembro de 2014. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento da 
necessidade de capital de giro.  
 
Tributos a recolher  
 
O saldo de impostos e contribuições a recolher apresentou uma redução de 17,9%, passando 
de R$7,2 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$5,9 milhões em 31 de dezembro de 
2014. Essa redução decorreu, principalmente, da quitação do saldo de IPTU proveniente de 
processos da rede Casa Show junto à prefeitura.  
 
Obrigações sociais e trabalhistas  
 
O saldo de salário e encargos sociais a pagar apresentou uma redução de 5,1%, passando 
de R$8,6 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$8,2 milhões em 31 de dezembro de 
2014.  
 
Dividendos a pagar  
 
O saldo de dividendos ficou em R$169 mil em 31 de dezembro de 2014 referente a 1% do 
lucro líquido realizado no exercício nos termos do nosso Estatuto Social da vigente à época 
da distribuição.  
 
Tributos parcelados  
 
O saldo de tributos parcelados apresentou uma redução de 84,5%, passando de R$3,5 
milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$544 mil em 31 de dezembro de 2014, em virtude, 
principalmente, da quitação do débito da Casa Show constituído com base na Lei 
11.941/2009. 
  
Adiantamentos de clientes  
 
O saldo de adiantamentos de clientes apresentou um aumento de 27,4%, passando de R$5,0 
milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$6,4 milhões em 31 de dezembro de 2014, em 
virtude da abertura de novas lojas.  
 
Outros Passivos  
 
O saldo de outros passivos apresentou redução de 41,2%, passando de R$7,4 milhões em 
31 de dezembro de 2013 para R$4,3 milhões em 31 de dezembro de 2014, em virtude, 
principalmente, da redução de saldo da conta de aluguéis e condomínios.  
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Passivo não circulante  
 
Provisões  
 
O saldo de provisões apresentou um aumento de 68,4%, passando de R$3,8 milhões em 31 
de dezembro de 2013 para R$6,4 milhões em 31 de dezembro de 2014. O aumento de R$2,6 
milhões referiu-se substancialmente à ações judiciais e processos administrativos perante 
tribunais e órgãos governamentais envolvendo questões fiscais, trabalhistas, aspectos cíveis 
e outros assuntos no período. Para informações sobre os referidos processos, ver os itens 4.3 
a 4.7 deste Formulário de Referência.  
 
A nossa Administração possui um sistema de monitoramento de nossas ações judiciais e 
administrativas conduzido por departamento jurídico interno e por advogados externos. 
Quando requeridos legalmente, são efetuados depósitos judiciais, os quais totalizaram R$8,2 
milhões em 31 de dezembro de 2014 (R$6,6 milhões em 31 de dezembro de 2013). A nossa 
Administração, com base em informações de nossos assessores jurídicos, análise das 
demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base nas experiências 
anteriores referentes às quantias reivindicadas, constituiu provisão, em montante julgado 
suficiente, para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Determinadas ações 
judiciais estão garantidas por cartas de fiança.  
 
Empréstimos e financiamentos  
 
O saldo de nossos empréstimos e financiamentos de longo prazo apresentou um aumento de 
150,6%, passando de R$25,2 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$63,1 milhões em 
31 de dezembro de 2014. Esse aumento decorreu, principalmente, pelas novas captações 
efetuadas, face a necessidade de capital de giro da nossa Companhia e de nossas 
controladas.  
 
Tributos parcelados  
 
O saldo de nossos tributos parcelados apresentou uma queda de 88,3%, passando de R$14,3 
milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$1,6 milhão em 31 de dezembro de 2014. Essa 
redução referiu-se, principalmente, à adesão ao programa de parcelamento especial de 
tributos federais constituído pela MP 651/14 e regulamentada pela Lei 12.996/2014.  
 
Em 29 de novembro de 2014, a Casa Show aderiu ao Programa de Parcelamento Especial 
de Débitos Tributários instituído pela Lei 12.996/2014.Nos termos do referido programa, os 
débitos incluídos no programa totalizaram R$14,9 milhões, sendo quitados a vista R$4,5 
milhões representando 30% do montante, e o restante equivalente a R$ 10,4 milhões sendo 
quitado com o uso de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.  
 
Patrimônio líquido  
 
Capital social  
 
Nosso capital social apresentou um aumento de 2,9%, passando de R$15,9 milhões em 31 
de dezembro de 2013 para R$16,3 milhões em 31 de dezembro de 2014.  
 
Reserva de capital  
 
Nossa reserva de capital apresentou um aumento de apresentou um aumento de 3,6%, 
passando de R$18,4 milhões em 31 de dezembro de 2013 para R$19,1 milhões em 31 de 
dezembro de 2014. 
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Reserva de lucros a realizar  
 
Nossa reserva lucros apresentou um saldo de R$15,4 milhões em 31 de dezembro de 2014 
justificado pelo lucro líquido do exercício.  
 
As demais contas do nosso passivo e patrimônio líquido não apresentaram saldos relevantes 
e/ou sofreram variações relevantes entre 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013. 
 
Demonstrações de fluxo de caixa  
 
Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014. 
 

Demonstrações de fluxo de caixa 2015 2014

Variação 

2015 x 2014

(R$ mil) (R$ mil) (%)

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (12.389) (7.358) 68,4%

Ajustes 37.358 22.159 68,6%

Variações nos ativos e passivos (15.956) (11.111) 43,6%

Imposto de renda e contribuição social pagos (7) (1.990) -99,6%

Juros e encargos pagos (21.605) (6.940) 211,3%

Caixa líquido - atividades operacionais (12.599) (5.240) 140,4%

Caixa líquido - atividades de investimento (25.216) (29.261) -13,8%

Caixa líquido - atividades de financiamento 35.977 40.990 -12,2%

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa (1.838) 6.489 -128,3%

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14.910 8.421 77,1%

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 13.072 14.910 -12,3%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 
 
O fluxo de caixa das nossas atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R$12,6 
milhões negativos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, comparado a 
R$5,2 milhões negativos no mesmo período de 2014. Esta variação negativa de R$7,3 
milhões deveu-se, principalmente, a redução do saldo das contas de obrigações tributárias 
por pagamento, ao aumento do saldo da conta de tributos a recuperar por deixar de 
compensar créditos de antecipação de Imposto de renda e Contribuição social sobre o lucro 
líquido e aumento das vendas a prazo elevando o saldo do contas a receber. 
 
O fluxo de caixa das nossas atividades de investimento apresentou um fluxo consumido de 
R$25,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, comparado a 
R$29,2 milhões no mesmo período de 2014. Esta variação positiva de R$4,0 milhões deveu-
se, principalmente, pelo menor investimento em imobilizado e intangível em 2015 se 
comparado a 2014.  
 
O fluxo de caixa das nossas atividades de financiamento gerou R$35,9 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2015, comparado a R$40,9 milhões no mesmo 
período de 2014. Esta variação negativa de R$5,0 milhões deveu-se, consideravelmente, ao 
menor volume de capitação de recursos através de empréstimos e financiamentos em 2015 
se comparado a 2014.  
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Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
 

Demonstrações de fluxo de caixa 2014 2013

Variação 

2014 x 2013

(R$ mil) (R$ mil) (%)

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (7.358) 7.136 -203,1%

Ajustes 22.159 13.659 62,2%

Variações nos ativos e passivos (11.111) 6.629 -267,6%

Imposto de renda e contribuição social pagos (1.990) (3.830) -48,0%

Juros e encargos pagos (6.940) (7.554) -8,1%

Caixa líquido - atividades operacionais (5.240) 16.040 -132,7%

Caixa líquido - atividades de investimento (29.261) (22.137) 32,2%

Caixa líquido - atividades de financiamento 40.990 12.482 228,4%

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa 6.489 6.385 1,6%

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.421 2.036 313,6%

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 14.910 8.421 77,1%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 
 
O fluxo de caixa das nossas atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R$5,2 
milhões negativos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, comparado a 
R$16,0 milhões positivos no mesmo período de 2013. Esta variação negativa de R$21,2 
milhões deveu-se, principalmente, às obrigações tributárias e à quitação do REFIS da lei 
11.941/2009, aumento do estoque e das vendas a prazo elevando o saldo do contas a 
receber.  
 
O fluxo de caixa das nossas atividades de investimento apresentou um fluxo consumido de 
R$29,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, comparado a 
R$22,1 milhões no mesmo período de 2013. Esta variação negativa de R$7,1 milhões deveu-
se, principalmente, à abertura de novas lojas e reforma de lojas existentes.  
 
O fluxo de caixa das nossas atividades de financiamento gerou R$40,9 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, comparado a R$12,5 milhões no mesmo 
período de 2013. Esta variação positiva de R$28,4 milhões deveu-se, consideravelmente, a 
maior captação de recursos por empréstimos para financiamento dos novos investimentos 
com a abertura de novas lojas e manutenção das atividades operacionais. 
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10.2 - Resultado operacional e financeiro

a. Resultados das Operações da Companhia, em especial: 
 
i. descrição de componentes importantes da receita 
 
Nossa receita é denominada em reais em sua totalidade sendo basicamente composta pela 
venda dos nossos produtos e serviços (para uma descrição dos produtos, vide item 7.2 deste 
Formulário de Referência). Dessa forma, as variações em nossa receita estão intrinsicamente 
relacionadas a variação no volume de itens vendidos e na variação do preço médio de venda 
destes itens. 
 
O mercado de varejo de materiais de construção é sensível a renda das famílias, taxa de 
desemprego, disponibilidade de crédito das pessoas físicas e ao índice de endividamento das 
famílias. Quase a totalidade das nossas vendas são destinadas a consumidores finais, em 
especial pessoas físicas. 
 
Nos últimos três exercícios sociais, nossa receita tem variado principalmente em função do 
aumento do volume e preço de venda gerado nas lojas existentes, novas lojas e novos canais 
de vendas. A receita operacional líquida totalizou R$732,7 milhões em 2015, apresentando 
um aumento de 6,8% em relação aos R$685,7 milhões em 2014 e elevação de 7,6% em 
relação aos R$637,2 milhões em 2013. A tabela a seguir detalha a evolução da receita entre 
lojas existentes, novas lojas e e-Commerce: 
 

R$ mil (%) R$ mil (%) R$ mil (%)

Mesmas Lojas (SSS)* 624.492       85,2% 558.098       81,4% 534.727       83,9%

Novas lojas 100.226       13,7% 122.607       17,9% 97.993          15,4%

e-Commerce 7.933            1,1% 5.015            0,7% 4.499            0,7%

Total 732.651       100,0% 685.720       100,0% 637.219       100,0%

* Same Store Sales, o que representa vendas de lojas inauguradas

* Critério adotado de Novas lojas as lojas abertas a partir de 2013.

2015 2014 2013

(em R$ mi l )

 
 
As receitas de produtos são distribuídas em 13 departamentos: Básico, Pisos/Revestimentos, 
Tintas, Metais, Louças, Portas/Janelas, Ferragens, Elétrica, Hidráulica, Iluminação, 
Ferramentas, Bazar e Móveis. 
 
ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

R$ mil % da RL R$ mil % da RL R$ mil % da RL
(em R$ mi l )

Receita líquida de vendas 732.651 100,0% 685.720 100,0% 637.219 100,0%

(-) Custo de produtos vendidos (486.499) -66,4% (454.811) -66,3% (421.139) -66,1%

Lucro Bruto 246.152 33,6% 230.909 33,7% 216.080 33,9%

Despesas com vendas (207.650) -28,3% (176.548) -25,7% (159.176) -25,0%

Despesas administrativas e gerais (34.651) -4,7% (33.729) -4,9% (30.450) -4,8%

Outras receitas operacionais líquidas 1.196 0,2% (12.235) -1,8% (959) -0,2%

Lucro operacional antes do Resultado 

financeiro 5.047 0,7% 8.397            1,2% 25.495          4,0%

2015 2014 2013

 
 
A nossa receita operacional é afetada principalmente pela variação da renda das famílias, 
taxa de desemprego, disponibilidade de crédito das pessoas físicas e endividamento das 
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10.2 - Resultado operacional e financeiro

famílias. Adicionalmente, as políticas setoriais implementadas pelo governo como o programa 
Minha Casa Minha Vida, além do volume de lançamentos de novas unidades habitacionais 
pela iniciativa privada e o mercado de imóveis usados, também impactam as nossas vendas. 
 
Nos últimos três exercícios sociais, registramos o aumento da nossa receita operacional de 
15%, a qual correspondeu a R$732,6 milhões no exercício social em 31 de dezembro de 2015. 
O lucro bruto auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 foi de 
R$246,1 milhões, representando 33,7% da receita líquida. O crescimento do lucro bruto 
auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, comparado com o 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 foi de R$30 milhões representando 
um aumento de 14%.  
 
As despesas com vendas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 foram 
de R$207,6 milhões, o que representou um acréscimo de R$48,5 milhões comparado com o 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, representando um aumento de 
30,4%. A participação na receita líquida foi de 28,3%, o que representa um aumento de 3,4 
pontos quando comparado com os 25% registrados em 31 de dezembro de 2013. O aumento 
nesta despesa advém do aumento líquido do número de lojas no período (cinco lojas) e 
ampliação da estrutura logística para atendimento das novas e futuras lojas. 
 
As despesas administrativas e gerais registraram o valor de R$34,6 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2015, o que representou um acréscimo de R$4,2 
milhões equivalente a 13,8% comparado com o mesmo período em 2013. A participação na 
receita líquida foi de 4,7%, o que representa uma redução de 0,1 pontos quando comparado 
com 4,8% registrados em 2013, mantendo a relação com a receita estável e crescente 
conforme o aumento das vendas.  
 
As outras receitas operacionais líquidas registraram aumento de R$2,1 milhões comparando 
o exercício social de 2015 com o exercício de 2013, com aumento nas receitas por 
intermediação pela operadora Cetelem. O aumento nas despesas operacionais líquidas de 
R$11,3 milhões em 2014 comparado com 2013 se deveu em grande parte à contabilização 
da baixa por redução da obrigação de indenizar no montante de R$7,9 milhões referente a 
uma contingência provisionada no balanço da controlada Casa Show S.A. cuja 
responsabilidade contratual era de terceiro. Esta redução é decorrente da adesão pela nossa 
Companhia ao parcelamento no âmbito da Lei 12.996/14. Foi utilizado crédito de Imposto de 
Renda Diferido no valor de R$10,4 milhões com compensação financeira por parte de terceiro 
de R$2,5 milhões, gerando a perda de R$7,9 milhões no resultado de 2014. 
 
O lucro operacional antes do resultado financeiro no exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2015 foi de R$5,0 milhões, equivalente a 0,7% da receita líquida operacional. Comparado 
com os períodos anteriores, houve uma redução de R$3,3 milhões e R$20,4 milhões no 
resultado referente aos exercícios sociais de 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 
2013, respectivamente. 
 
b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, 
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 
 
A nossa receita de vendas provém da comercialização de produtos e serviços para o 
consumidor final. Por operar em um segmento cujo ciclo de vida dos produtos é longo sem 
sofrer efeito de modismo ou coleções, a flutuação de preços sofre baixa volatilidade em uma 
base anual, exceto em situações promocionais pontuais. 
 
O crescimento das nossas vendas verificados nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2013, 2014 e 2015 deveu-se basicamente à conversão da política, processos, 
mix de produtos e outras medidas operacionais da bandeira Casa Show dentro dos padrões 
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da TendTudo e também pelo fato da TendTudo estar presente em regiões de forte 
crescimento como Nordeste e Centro-Oeste. 
 
i. Efeito das variações de preços e volumes em nossas receitas 
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015, nossa receita 
líquida foi de, respectivamente, R$637,2 milhões, R$685,7 milhões e R$732,7 milhões, 
representando um crescimento médio ponderado anual de 7,2%. 
 
ii. Efeito da variação da taxa de câmbio em nossas receitas 
 
Importamos diretamente mercadorias para revenda provenientes do exterior, especialmente 
China e Índia, e comercializamos parte substancial das mesmas por meio de nossas marcas 
próprias. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013, as vendas de 
produtos importados representaram 6,1%, 8,6% e 5,4%, respectivamente da nossa receita de 
comercialização de produtos. Estamos suscetíveis à oscilação cambial dos produtos 
importados diretamente ou por meio dos nossos fornecedores, o que impacta na política de 
preços oferecida aos clientes. 
 
Contudo, parte substancial dos produtos importados por nós comercializada quase em sua 
totalidade não tem substituto nacional, sendo a variação cambial refletida no preço a ser por 
nós praticado. Não obstante, os produtos por nós comercializados são em sua grande maioria 
de origem nacional, o que permite a absorção de oscilações de preços nos produtos 
importados, sem alterações relevantes no preço em geral ao consumidor final. 
 
iii. Efeito da inflação em nossas receitas 
 
Nossa receita é afetada pela inflação proveniente basicamente de reajustes promovidos pelos 
fornecedores ou alterações na tributação. Consequentemente, inexiste uma revisão de preço 
indexada de forma periódica ou regular, obedecendo mudanças pontuais promovidas por 
cada linha de produto conforme negociações com os fornecedores ou mudanças na tributação 
impostas pelo governo. Na medida em que a inflação afeta o custo das mercadorias, o preço 
de nossos produtos poderá sofrer um aumento. Não obstante, diante do cenário de 
competição dos mercados nos quais estamos inseridos, não podemos garantir que seremos 
capazes de repassar o aumento dos custos originados da inflação aos nossos clientes finais. 
 
iv. Introdução de novos produtos e serviços 
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015 nosso portfólio 
de produtos era composto, respectivamente, 36,7 mil, 31,8 mil e 28,2 mil itens.  
 
c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, 
do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do 
emissor 
 
i. Inflação 
 
A inflação pode impactar indiretamente os custos de nossos produtos, assim como nossas 
despesas operacionais e o aumento da inflação poderá impactar negativamente nosso 
resultado operacional caso não sejamos capazes de repassar esses aumentos de gastos aos 
nossos clientes finais por meio do aumento dos preços de nossos produtos. Adicionalmente, 
o aumento da inflação pode levar a uma depreciação do cenário macroeconômico, reduzindo 
investimentos e prejudicando novos negócios. A depreciação do cenário macroeconômico 
pode afetar adversamente nosso resultado operacional. 
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Adicionalmente, o aumento da inflação pode levar o governo brasileiro a elevar a taxa de juros 
básica, o que pode afetar adversamente nosso resultado financeiro. 
 
ii. Variação preços de insumos e produtos 
 
A variação de preços de nossos produtos poderá impactar negativamente nossos resultados 
operacionais na medida em que não sejamos capazes de repassar os aumentos de custos ao 
nosso cliente final por meio do aumento dos preços dos produtos que comercializamos. Para 
tanto, nossa administração acompanha constantemente nossa margem bruta, de forma a 
avaliar a eficiência das premissas e metodologias adotadas na precificação de nossos 
produtos. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015 nossa 
margem bruta foi de, respectivamente, 33,9%, 32,8% e 33,5%. 
 
iii. Variação cambial 
 
Apesar de auferirmos a totalidade das nossas receitas em Reais, uma parte relevante dos 
itens por nós comercializados são de origem importada ou possuem matéria prima cujo custo 
é atrelado a moeda estrangeira, especialmente o Dólar. Realizamos a importação direta de 
vários itens por nós comercializados. Para reduzir o risco cambial, contratamos operações de 
hedge como NDF (Non-Deliverable Forward) ou operações de swap, no ato da colocação dos 
pedidos até a data dos pagamentos das operações de crédito em Dólar. Os valores dos 
impostos que incidem sobre o montante em Dólares não são passíveis de hedge devido a 
impossibilidade de definir a data precisa da chegada dos produtos no país. Adicionalmente, 
também contratamos operações de crédito denominada em Dólares na modalidade FINIMP 
(Financiamento ao Importador) a qual também tem por finalidade a proteção cambial. 
 
iv. Variação de taxa de juros 
 
O aumento da taxa básica de juros pode impactar negativa, de forma reflexa, a inflação e, 
com isso, afetar indiretamente nosso resultado, conforme descrito acima. 
 
Em 31 de dezembro de 2015 possuíamos R$126,2 milhões de reais em dívida lastreada na 
SELIC. Dessa forma, o aumento da taxa SELIC poderá impactar negativamente nosso 
resultado financeiro. Para mais informações sobre o impacto das variações das taxas de juros 
em nosso resultado financeiro, vide item 5.1 deste Formulário de Referência. 
 
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2015 possuímos R$84 mil de reais em dívida 
lastreada na TJLP. Dessa forma, o aumento da taxa TJLP poderá impactar negativamente 
nosso resultado financeiro. Para mais informações sobre o impacto das variações das taxas 
de juros em nosso resultado financeiro, vide item 5.1 deste Formulário de Referência. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

a. introdução ou alienação de segmento operacional 
 
Nos últimos três exercícios sociais, não houve introdução ou alienação de segmento 
operacional. 
 
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária 
 
Constituímos a subsidiária denominada Quatre Log Transportes Ltda. em 18 de dezembro de 
2013 com o objetivo de realizar as operações de transbordo de mercadorias adquiridas de 
fornecedores nacionais. A referida sociedade permitiu a concentração em um único local das 
entregas das compras provenientes dos fornecedores de revenda de alto valor agregado e 
também de suprimentos otimizando a distribuição em caminhão fechado para as lojas. Esta 
medida evitou acúmulo de caminhões de fornecedores chegando até as lojas otimizando o 
prazo de entrega, bem como processo de recebimento e conferência de mercadoria. 
 
Em 27 de dezembro de 2014, por meio da nossa controlada Home Center Nordeste Comércio 
de Materiais de Construção S.A. ampliamos a nossa participação na empresa Tendtudo 
Exportação e Importação Ltda. de 44% para 52% por meio da aquisição de 8% das ações de 
posse de Eduardo Aguinaga de Moraes conforme aprovado na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2014. Apesar determos mais de 50% do 
capital da referida sociedade, o controle será compartilhado com o sócio SEIPAN Ltda. nos 
termos de acordo de acionistas celebrado entre as partes. 
 
Constituímos a subsidiária denominada Quatre Atacadista de Materiais para Construção Ltda 
em 13 de outubro de 2015 com o objetivo de realizar as operações de importação e vendas 
de mercadorias para os estabelecimentos comerciais das empresas do Grupo. A referida 
sociedade foi constituída no estado de Santa Catarina que promove a redução dos impostos 
portuários como política de incentivo fiscal. 
 
c. eventos ou operações não usuais 
 
Nos últimos três exercícios sociais, não houve evento ou operação não usual por parte da 
Companhia. 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

a. mudanças significativas nas práticas contábeis  
 
As demonstrações financeiras individuais da nossa Companhia foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Pelo fato de as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações 
financeiras individuais, a partir de 2015, não diferirem do IFRS aplicável às demonstrações 
financeiras separadas, uma vez que se passou a permitir a aplicação do método de 
equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações separadas, tais demonstrações 
financeiras também estão em conformidade com as normas internacionais de relatório 
financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). As demonstrações individuais são divulgadas em 
conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas.  
 
Não há novos pronunciamentos, interpretações ou atualizações emitidas pelo IASB, CVM ou 
emitidos e/ou atualizados pelo CPC, para adoção posterior a 31 de dezembro de 2015.  
 
2014  
As demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas às 
demonstrações financeiras individuais, as quais diferem do IFRS. De acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil a variação dos investimentos em controladas gera equivalência 
patrimonial, enquanto pelo IFRS a variação seria a custo ou valor justo.  
 
Não há novos pronunciamentos, interpretações ou atualizações emitidas pelo IASB, CVM ou 
emitidos e/ou atualizados pelo CPC, para adoção posterior a 31 de dezembro de 2014.  
 
2013  
As demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas às 
demonstrações financeiras individuais, as quais diferem do IFRS. De acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, a variação dos investimentos em controladas gera equivalência 
patrimonial, enquanto pelo IFRS a variação seria a custo ou valor justo.  
 
Não há novos pronunciamentos, interpretações ou atualizações emitidas pelo IASB, CVM ou 
emitidos e/ou atualizados pelo CPC, para adoção posterior a 31 de dezembro de 2013.  
 
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis  
 
Não ocorreram efeitos significativos das alterações nas práticas contábeis.  
 
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor  
 
Não houve ressalvas e ênfases nos pareceres dos auditores independentes relativos às 
nossas demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2015, 2014 e 2013, salvo pela ênfase abaixo descrita, a qual constou das nossas 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014, reemitidas em 25 de agosto de 2015:  
 

“Ênfase – Reapresentação das demonstrações financeiras  
 
Em 3 de julho de 2015, emitimos relatório de auditoria sem ressalvas sobre as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 
2014 da BR Home Centers S.A., que ora estão sendo reapresentadas. Conforme 
descrito na Nota 2.25, essas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram alteradas e estão sendo reapresentadas para aprimorar 
informações apresentadas anteriormente, conforme descrito na referida Nota. 
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Nossa opinião continua sendo sem ressalvas, uma vez que as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas e seus valores correspondentes ao período 
anterior foram ajustados de forma retrospectiva.”  
 

A nossa Administração esclarece que as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 
2014 foram reemitidas com o objetivo de atender às regras contábeis aplicáveis às 
companhias abertas e realizar aprimoramentos ao referido documento conforme normas 
emitidas pela CVM. Destacamos que a ênfase mencionada acima somente tem o objetivo 
esclarecer o motivo da referida reemissão, não representando nenhuma divergência dos 
auditores em relação às práticas contábeis da nossa Companhia. 
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a. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 
 
Registramos provisões, as quais envolvem julgamento por parte da nossa Administração, para 
riscos fiscais, trabalhistas e cíveis que, como resultado de um acontecimento passado, sendo 
provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para 
liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. 
Estamos sujeitos a reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém 
do curso normal das atividades de nossos negócios. 
 
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. Os resultados reais 
podem diferir das estimativas. 
 
b. Recuperação do imposto de renda, contribuição social e outros impostos 
diferidos 
 
Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor dos tributos 
diferidos ativos que podem ser reconhecidos, com base no prazo provável e nível de lucros 
tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. 
 
De acordo com as estimativas da nossa Administração, geraremos lucro tributário suficiente 
para compensar os tributos diferidos referentes à nossas diferenças temporárias, base 
negativa e prejuízos fiscais no prazo máximo de 10 (dez) anos. 
 
Por meio de nossos acionistas e administradores reafirmamos através de estudos financeiros 
internos e escritórios especializados, as projeções e a implementação total do plano de ação 
para realização das alterações societárias operacionais até dezembro de 2017, bem como, a 
recuperação tributária total até 2022. 
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a. ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não 
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items) 
 
i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 
 
Não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos não evidenciados nas 
nossas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2015. 
 
ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 
responsabilidades, indicando respectivos passivos 
 
Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a nossa Companhia mantenha riscos 
e responsabilidades, não evidenciadas nas nossas demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 
 
iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 
 
Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nas 
nossas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2015. 
 
iv. contratos de construção não terminada 
 
Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nas nossas demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 
 
v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

 
Não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nas nossas 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2015. 
 
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 
 
Não há outros itens não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 
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Não aplicável, uma vez que não existem itens relevantes não evidenciados nas nossas 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2015. 
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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 

 
Nos últimos 3 (três) exercícios sociais, realizamos investimentos em várias frentes com maior 
destaque na expansão de lojas, reforma de lojas existentes, reforço da plataforma logística, 
investimento em tecnologia de sistemas e novos canais de vendas. No total foram investidos 
no referido período, o valor de R$56,8 milhões, No mesmo período foram (i) abertas oito novas 
lojas, (ii) reformada dez lojas, (iii) inaugurado o centro de distribuição na modalidade de 
redespacho em São Paulo, (iv) aberto um novo depósito na cidade de São Luis, no Estado do 
Maranhão e (iv) ampliado outros quatros depósitos. Adicionalmente, foi também implantado 
um novo sistema de gestão de BackOffice – SAP® e também inaugurado nosso canal de 
vendas on-line. 
 
ii. fontes de financiamento dos investimentos 

 
Buscaremos as melhores fontes de financiamentos disponíveis no mercado para a realização 
dos investimentos bem como utilizaremos a nossa própria geração de caixa para tal. 
 
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 
 
Não possuímos desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos para serem 
realizados. 
 
b. aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que 
devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia 

 
Não aplicável. 
 
c. novos produtos e serviços, incluindo: 

 
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 
 
Não aplicável. 
 
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de 
novos produtos ou serviços 
 
Não aplicável. 
 

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 
 
Não aplicável. 
 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos 
ou serviços 
 
Não aplicável. 
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da 
Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta 
seção. 
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM Nº 480, a divulgação de projeções e estimativas 
neste Formulário de Referência é facultativa, desde que nossa administração não tenha 
divulgado projeções e estimativas. Assim, tendo em vista que não divulgamos projeções e 
estimativas até o momento, optamos por também não divulgar neste Formulário de Referência 
projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais e financeiras) relacionadas a nossos 
negócios ou atividades. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

Não houve divulgação de projeções por nossa administração nos últimos três exercícios 
sociais. 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

a. atribuição de cada órgão e comitê  
 
Conselho de Administração  
 
O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, tendo como 
atribuições principais o estabelecimento de nossas políticas gerais de negócios e supervisão 
da gestão da Diretoria.  
 
De acordo com nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração deve ser composto por 
5 (cinco) membros eleitos pela Assembleia Geral de acionistas e por ela destituíveis a 
qualquer tempo, com mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição. 
  
Além das responsabilidades atribuídas ao Conselho de Administração na forma da Lei nº 
6.404, de 7 de dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, nosso Estatuto Social 
determina cumprir-lhe ainda:  
 

(i) fixar a orientação geral dos negócios da nossa Companhia;  
 

(ii) eleger e destituir os Diretores da nossa Companhia e fixar suas atribuições, 
observando o disposto no Estatuto Social;  

 

(iii) fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 
nossa Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração, e quaisquer outros atos necessários;  

 

(iv) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da nossa Diretoria;  
 

(v) aprovar o orçamento anual da nossa Companhia, o qual deverá incluir estimativa 
e limite de dispêndios de investimentos e endividamento financeiro;  

 

(vi) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o nosso Estatuto 
Social assim o exigir;  

 

(vii) autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais 
e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;  

 

(viii) escolher e destituir os auditores independentes; 
 

(ix) declarar dividendos ou juros sobre o capital próprio, nos termos do nosso Estatuto 
Social;  

 

(x) deliberação, dentro dos limites do capital autorizado, sobre a emissão de ações da 
Companhia, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, fixando as 
condições de emissão e colocação, inclusive forma, preço e prazo de 
integralização, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo 
para o seu exercício nas emissões desde que a colocação seja feita em segmento 
de mercado de balcão organizado e/ou bolsa de valores, conforme artigo 172 da 
Lei das Sociedades por Ações;  
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

(xi) aprovar a emissão de debêntures simples, notas promissórias, bonds, notes e 
outros títulos de dívida não conversíveis em ações para colocação no mercado 
nacional ou no exterior;  

 

(xii) opinar sobre operações de fusão, aquisição e incorporação envolvendo a nossa 
Companhia ou suas subsidiárias;  

 

(xiii) a criação de comitês técnicos ou consultivos para assessorar o nosso Conselho 
de Administração na administração da Companhia, com objetivos e funções 
definidos; 

 

(xiv) outorgar opções de compra de ações aos administradores e empregados da nossa 
Companhia, nos termos dos planos de opções de compra de ações aprovados pela 
Assembleia Geral;  

 

(xv) autorizar previamente a celebração de acordos de sócios ou acionistas envolvendo 
a nossa Companhia;  

 

(xvi) aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de 
ações;  

 

(xvii) aprovar previamente a celebração de contratos ou a realização de qualquer 
negócio entre a nossa Companhia de um lado e, de outro lado, seus 
administradores, acionistas controladores, ou ainda parentes até o segundo ou 
companhias coligadas ou sob controle comum dos administradores ou acionistas 
controladores;  

 

(xviii) aprovar a aquisição e subscrição de valores mobiliários de emissão de outras 
sociedades, inclusive de subsidiárias da Companhia;  

 

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

 

(xx) definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de 
empresas para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos 
casos de Oferta Pública de Aquisição de Ações para cancelamento de registro de 
companhia aberta ou para saída do BOVESPA MAIS.  

 
Diretoria  
 
Nossa Diretoria é responsável pela administração dos nossos negócios em geral e pela nossa 
representação legal em todos os atos necessários ou convenientes associados aos seus 
negócios, ressalvados os atos que a Lei, o nosso Estatuto Social reservem a competência 
para o Conselho de Administração e/ou para a Assembleia Geral de acionistas.  
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

De acordo com nosso Estatuto Social, a Diretoria deve ser composta por, no mínimo, 2 (dois) 
e, no máximo, 6 (seis) diretores, todos, residentes e domiciliados no país, acionistas ou não, 
eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração sendo um Diretor Presidente, um Diretor 
Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e os demais, se houver, não possuirão 
designação específica. Os membros da Diretoria serão eleitos para um mandato de 3 (três) 
anos, sendo permitida a reeleição e a cumulação de cargos.  
 
Compete a Diretoria, de forma geral:  
 

(i) representar Companhia, em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante 
terceiros e quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, bem 
como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;  
 

(ii) administrar, gerir e orientar os negócios sociais;  
 

(iii) assinar quaisquer documentos que gerem responsabilidades ou obrigações para 
a Companhia, incluindo escrituras, dívidas, letra de câmbio, cheques, ordens de 
pagamento; e  

 

(iv) abrir, operar ou fechar qualquer conta bancária da Companhia; e  
 

(v) autorizar a abertura, o encerramento ou a alteração do endereço de filiais, 
depósitos, escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no 
País ou no exterior.  

 
Conselho Fiscal  
 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário 
independente de nossa administração e de nossos auditores independentes. O conselho fiscal 
funciona 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. 
Atualmente, nosso Conselho Fiscal não está instalado.  
 
O nosso conselho fiscal é responsável por, entre outras funções previstas na Lei das 
Sociedades por Ações: (i) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos 
administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (ii) opinar 
sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, 
relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, 
planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, 
incorporação, fusão ou cisão; (iii) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de 
administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos 
interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, 
e sugerir providências úteis à Companhia; e (iv) analisar, ao menos trimestralmente, o 
balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia. 
Nosso Estatuto Social exige que o conselho fiscal seja composto por, no mínimo, 3 (três) e, 
no máximo, 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de suplentes.  
 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nosso conselho fiscal não poderá ser 
composto por (i) membros de nosso Conselho de Administração; (ii) membros de nossa 
Diretoria; (iii) nossos empregados; (iv) nossos acionistas; (v) empregados de sociedade que 
controlamos ou de sociedade de nosso grupo; ou (vi) cônjuges ou parentes até o terceiro grau 
de qualquer membro de nosso Conselho de Administração ou de nossa Diretoria; ou (vii) 
cônjuges ou parentes até o terceiro grau de qualquer técnico ou fiscal de sociedade 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

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 ou não 
estatutários.  
 
b. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação 
dos Comitês  
 
Não possuímos conselho fiscal de funcionamento permanente e nosso Conselho Fiscal não 
se encontra instalado. Não possuímos Comitês Estatutários ou Não Estatutários de 
assessoramento ao nosso Conselho de Administração.  
 
c. mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou Comitê  
 
Não possuímos mecanismos formais de avaliação dos membros de nosso Conselho de 
Administração.  
 
O desempenho da nossa Diretoria é avaliado de acordo com metas globais de nossa 
Companhia aprovadas por nosso Conselho de Administração, sendo as referidas metas 
balizadas pela evolução Lucro Antes do Imposto de Renda- LAIR. O acompanhamento das 
metas anuais é realizado mensalmente, e a apuração final dos resultados é feita no ano 
subsequente ao exercício, após a validação das demonstrações financeiras da Companhia 
pela auditoria externa. A avaliação de desempenho é realizada anualmente.  
 
d. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais  
 
Com relação às atribuições individuais de nossos Diretores, nosso Estatuto Social assim 
determina:  
 
Diretor Presidente. São atribuições do nosso Diretor Presidente:  
 

(i) orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores;  
 

(ii)  convocar e presidir as reuniões da Diretoria;  
 

(iii) dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e de 
suas controladas; 

 

(iv) coordenar e supervisionar o trabalho dos empregados ou prestadores de serviços 
da Companhia, diligenciando para que todo o serviço burocrático e administrativo 
seja executado de maneira eficiente, adequada e rápida; 

 

(v) promover o cumprimento das deliberações da Diretoria; 
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Diretor Financeiro. São atribuições do nosso Diretor Financeiro:  
 

(i) planejar e elaborar os orçamentos e planos de trabalho e de investimentos da 
Companhia, anuais ou plurianuais relativos às atividades da Companhia;  
 

(ii) responder pelo controle da execução dos orçamentos a que se refere a alínea 
anterior;  

 

(iii) administrar e investir os recursos financeiros da nossa Companhia; e  
 

(iv) dirigir os setores contábil, de planejamento financeiro e fiscal/tributário da nossa 
Companhia.  

 
Diretor de Relações com Investidores. São atribuições do nosso Diretor de Relações com 
Investidores: 
  

(i) representar isoladamente a nossa Companhia perante os órgãos de controle e 
demais instituições que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco 
Central do Brasil, BM&FBOVESPA, instituição escrituradora das ações de emissão 
da Companhia, entidades administradoras de mercados de balcão organizados), 
bem como demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado 
de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; 
  

(ii) fiscalizar o fiel cumprimento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante 
da Companhia e da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia;  

 

(iii) revisar e coordenar a elaboração do formulário de referência da Companhia, bem 
como demais documentos exigidos pela regulamentação aplicável às companhias 
abertas e pela BM&FBOVESPA.  

 
Diretor Comercial e Logística. 
 
Conforme competências atribuídas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 
16 de junho de 2015, compete ao Diretor de Compras e Logística:  
 

(i) planejar e coordenar, em conjunto com o Diretor Financeiro, a aquisição de 
produtos para comercialização; 
 

(ii) manter relacionamento com os principais fornecedores da Companhia; 
 

(iii) proceder à compra, ao recebimento, o armazenamento e a distribuição de insumos 
e produtos e efetuar o controle de seu estoque, visando à boa operação da 
Companhia; e 

 

(iv) gerenciar a estrutura de venda de produtos, incluindo mediante estudos de 
mercado para avaliação de novos pontos ou canais de venda, bem como para a 
adequada determinação da precificação dos produtos à venda.  
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e. mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do Conselho de 
Administração, dos Comitês e da Diretoria  
 
Não possuímos mecanismos formais de avaliação individual dos membros de nosso Conselho 
de Administração, da nossa Diretoria.  
 
O desempenho dos nossos Diretores é avaliado de acordo com metas globais de nossa 
Companhia aprovadas por nosso Conselho de Administração, sendo as referidas metas 
balizadas pela evolução do Lucro Antes do Imposto de Renda- LAIR. O acompanhamento das 
metas anuais é realizado mensalmente, e a apuração final dos resultados é feita no ano 
subsequente ao exercício, após a validação das demonstrações financeiras da Companhia 
pela auditoria externa. A avaliação de desempenho é realizada anualmente.  
 
Para informações acerca da avaliação do desempenho da nossa Diretoria, em conjunto, vide 
item 12.1.”c” deste Formulário de Referência. 
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

a. prazos de convocação 
 
A Lei das Sociedades por Ações determina a convocação dos acionistas para as assembleias 
gerais, mediante a publicação de três anúncios em órgão oficial da União ou do Estados ou 
do Distrito Federal, sendo o nosso caso o Diário Oficial do Estado do Estado de Goiás, e em 
outro jornal de grande circulação, em nosso caso o jornal “O Hoje”. Conforme o artigo 132 da 
Lei das Sociedades por Ações, a primeira convocação deve ser realizada no mínimo 15 
(quinze) dias antes da realização da assembleia geral, e a segunda convocação deve ser 
realizada com no mínimo 08 (oito) dias de antecedência antes da assembleia geral. 
Assembleias Gerais serão instaladas e presididas (i) pelo Presidente do Conselho de 
Administração da nossa Companhia ou, no seu impedimento ou ausência, (ii) por qualquer 
outro membro do Conselho de Administração. Ao Presidente da Assembleia cabe a escolha 
do Secretário. 
 
As assembleias gerais da Companhia poderão ainda ser convocadas por nossos acionistas, 
conforme disposto no artigo 123, parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d”, e art. 150 da Lei das 
Sociedades por Ações. 
 
b. competências 
 
Compete exclusivamente aos acionistas deliberar, em sede de assembleia geral ordinária, 
sobre as seguintes matérias: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
deliberar sobre as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício e distribuição de dividendos; (iii) eleger e destituir os membros do Conselho de 
Administração; e (iv) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal. 
 
Sem prejuízo das matérias em que a Lei das Sociedades por Ações confere competência aos 
acionistas, dependerá da aprovação dos acionistas em assembleia geral: 
 

(i) instituição de plano de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos 
administradores e empregados da Companhia e de sociedades sob o seu controle; 
 

(ii) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM; 
 

(iii) deliberar a saída da Companhia do BOVESPA MAIS, a qual deverá ser 
comunicada à BM&FBOVESPA por escrito, com antecedência prévia de 30 (trinta) 
dias; 

 

(iv) escolher a empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de 
avaliação nos casos e na forma 

 

(v) prevista no Estatuto Social, dentre as empresas indicadas em lista tríplice 
formulada pelo Conselho de Administração. 

 

 
c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia 
geral estarão à disposição dos acionistas para análise 
 
Os documentos referentes às assembleias podem ser obtidos em nossa sede social, na Rua 
Tapauá, S/N, Quadra 02, Lote 6 a 15, Sala 01 Parte, Setor Vila Brasília Complemento, 
Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, Brasil, e nos endereços eletrônicos da nossa 
Companhia (www.brhomecenters.com.br/ri.), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
(www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
(www.bmfbovespa.com.br). 
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d. identificação e administração de conflitos de interesses 
 
Não adotamos um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas 
assembleias gerais, aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação brasileira. 
 
São hipóteses legais de impedimento de voto em razão de conflito de interesses do acionista 
àquelas (i) relativas a aprovação de laudo de avaliação de bens com os quais concorrer para 
a formação do capital social; (ii) relativas a aprovação de suas próprias contas como 
administrador; (iii) que possam beneficia-lo de modo particular; (iv) que seu interesse seja 
conflitante com o da Companhia. 
 
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de 
voto 
 
Até a data deste Formulário de Referência, não houve nenhuma solicitação de procuração 
pela administração para o exercício do direito de voto, tampouco possuímos política 
estabelecida para tal finalidade. Por esta razão, observamos o disposto no artigo 126 da Lei 
das Sociedades por Ações e na Instrução CVM n. 481, de 17 de dezembro de 2009. 
 
f. formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração 
outorgados por acionistas, indicando se a Companhia admite procurações outorgadas 
por acionistas por meio eletrônico 
 
O acionista que desejar comparecer às assembleias gerais deve comparecer munido de 
documento de identidade e comprovante de titularidade de ações de emissão da nossa 
Companhia expedido pela instituição financeira depositária. 
 
É facultado a qualquer acionista constituir procurador, ou mais de um, conforme o caso, para 
comparecer às assembleias e votar em seu nome. Na hipótese de representação, o acionista 
deverá observar os termos do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, sendo certo que 
o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, e qualificar-se como 
acionista, administrador, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou, ainda, ser 
instituição financeira. No caso de procuração em língua estrangeira, esta deverá ser 
acompanhada dos documentos societários, quando relativos a pessoa jurídica, e do 
instrumento de mandato devidamente vertidos para o português, notarizados e 
consularizados. 
 
Conforme entendimento da CVM, nos termos do Ofício Circular CVM/SEP 002/15, acionistas 
pessoas jurídicas podem ser representados nas assembleias por meio de seus 
representantes legais ou por meio de mandatários devidamente constituídos, de acordo com 
os atos constitutivos de tal acionista e com as regras do Código Civil não sendo necessário 
que esse mandatário seja acionista ou administrador da nossa Companhia ou, ainda, 
advogado. 
 
Atualmente, não são admitidas procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico. 
 
g. Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando 
enviados diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa 
reconhecimento de firma, notarização e consularização: 
 
Não dispomos de formalidades para a aceitação do boletim de voto à distância.  
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h. se a Companhia disponibiliza de sistema eletrônico de recebimento do boletim 
de voto a distância ou de participação a distância. 
 
Não disponibilizamos de sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou 
de participação a distancia. 
 
i. Instruções para que acionistas 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:  
 
Não possuímos mecanismos destinados a permitir a inclusão de propostas de deliberação, 
chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no 
boletim de voto a distancia 
 
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: 
 
Não mantemos fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e 
compartilhar comentários de acionistas sobre as pautas das  Assembleias Gerais. 
 
 
k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do 
direito de voto a distância. 
 
Não aplicável. 
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

a. frequência das reuniões 
 
O Conselho de Administração da nossa Companhia reúne-se, ordinariamente, uma vez a 
cada 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou, na 
sua ausência, por qualquer um de seus membros, mediante convocação por notificação 
entregue aos demais membros do 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 
 
Os Conselheiros presentes às reuniões do Conselho de Administração da nossa Companhia 
deverão identificar espontaneamente eventuais conflitos de interesses, próprios ou de 
qualquer de seus pares, na deliberação acerca de determinada matéria. Nos casos em que 
se verifique uma situação de conflito de interesses, o conselheiro conflitado deverá registrar 
sua abstenção de voto, sendo que, mesmo que não o faça, o presidente do Conselho de 
Administração não deverá registrar o voto proferido em situação de conflito de interesses, 
conforme. 
 
Não adotamos política ou procedimento específico para identificação e administração de 
conflitos de interesses por entendermos que os mecanismos oferecidos pela Lei das 
Sociedades por Ações são suficientes e eficientes para tal fim. 
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

Nosso Estatuto Social prevê que nós, nossos acionistas, administradores e os membros de 
nosso Conselho Fiscal são obrigados a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara 
de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre 
eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, 
violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no 
Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo 
Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais 
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas 
constantes do Regulamento do BOVESPA MAIS, do Regulamento de Arbitragem, do 
Regulamento de Sanções, e do Contrato de Participação no BOVESPA MAIS. 
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Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes Pertence apenas ao Conselho de Administração 30/04/2015 30/04/2016 0

097.847.657-30 Administrador 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/04/2015 Sim 0%

Responsável pela área de Novos Negócios.

N/A

Marcelo Mesquita de Siqueira Filho Pertence apenas ao Conselho de Administração 30/04/2015 30/04/2016 0

951.406.977-34 Economista 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/04/2015 Sim 0%

Eduardo Khair Chalita Pertence apenas ao Conselho de Administração 30/04/2015 30/04/2016 0

N/A

Eduardo Aguinaga de Moraes Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 16/06/2015 30/04/2016 e 16/06/2018 0

023.120.657-70 Engenheiro Mecânico 20 - Presidente do Conselho de Administração 30/04/2015 Sim 0%

600.137.107-53 Engenheiro Civil 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 30/04/2015 Sim 0%

N/A

Pedro Henrique Chermont de Miranda Pertence apenas ao Conselho de Administração 30/04/2015 30/04/2016 0

Responsável pela coordenação das áreas de Logística e Abastecimento

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes Pertence apenas à Diretoria 16/06/2015 16/06/2018 0

220.130.188-35 Economista 12 - Diretor de Relações com Investidores 16/06/2015 Sim 0%

Diretor de Compras e Logística

William Pereira do Vale Pertence apenas à Diretoria 16/06/2015 16/06/2018 0

467.084.131-91 Administrador de 
Empresas

11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente 16/06/2015 Sim 0%

Responsável pela coordenação de Operações de Loja e Marketing Diretor de Operações e Marketing

Daniel Antoniassi Pertence apenas à Diretoria 29/04/2017 16/07/2018 0

178.385.228-38 19 - Outros Diretores 29/04/2017 Sim 0%

Responsável pela coordenação da área de Relações com o Mercado, 
Planejamento e E-commerce.

Abelaci Dantas Pertence apenas à Diretoria 16/06/2015 1606/2018 0

374.316.684-49 Administrador de 
Empresas

19 - Outros Diretores 16/06/2015 Sim 0%

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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098.410.327-91 Engenheiro Civil 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente 16/06/2015 Sim 0%

N/A

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes  -  097.847.657-30

Marcelo Mesquita de Siqueira Filho  -  951.406.977-34

As principais experiências profissionais do Sr. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho incluem: (i) Sócio Fundador da Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. (desde 2008) gestora de investimentos em ações no Brasil 
(em Bolsa e Private Equity); (ii) Membro do Conselho de Administração da Mills SI Serviços Industriais S.A. (desde 2015), companhia controlada por fundos geridos pela Leblon Equities e que atua no ramo de 
Serviços Industriais (basicamente acesso, pintura e isolamento, onshore e offshore); (iii) Membro do Conselho Consultivo da Tamboro Educacional S.A. (desde 2012), empresa que atua no ramo de Tecnologia da 
Educação; (iv) Corresponsável pela Área de Mercado de Capitais (2007 a 2008), Corresponsável pela Área de Ações (2005 a 2007) e Responsável pela Área de Análise de Empresas e Estrategista (1998 a 2006) no 
Banco UBS Pactual; (v) Analista de Empresas de Commodities (1991 a 1997), e Investment Banker (1997 a 1998) no Banco Garantia. O Sr. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho não ocupou nenhum cargo de 
administração em companhias abertas. Nos últimos 5 anos, o Sr. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo 
administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Daniel Antoniassi  -  178.385.228-38

O Sr. Daniel Antoniassi possui 23 anos de experiência profissional em empresas varejistas de materiais para construção, estando há 5 anos a serviço da Companhia. O Sr. Daniel Antoniassi não ocupou nenhum 
cargo de administração em companhias abertas. Nos últimos 5 anos, o Daniel Antoniassi não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo 
administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Abelaci Dantas  -  374.316.684-49

O Sr. Abelaci Dantas possui 25 anos de experiência em varejo, incluindo os mercados de bebidas e vestuário, estando há 4 anos à serviços da Companhia ou de suas controladas. O Sr. Abelaci Dantas não ocupou 
nenhum cargo de administração em companhias abertas. Nos últimos 5 anos, o Sr. Abelaci Dantas não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo 
administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes  -  220.130.188-35

As principais experiências profissionais do Sr. Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes incluem: Gestor de Portfólio na Ipê Investimentos (2009 a 2010); administradora de recursos (ii) Research Sales no Deutsche 
Bank (2008 a 2009), instituição financeira; e (iii) Operador de Vendas de Renda Variável no Itaú Unibanco (2006 a 2008), instituição financeira. O Sr. Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes não ocupou nenhum 
cargo de administração em companhias abertas. Nos últimos 5 anos, o Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em 
processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade 
profissional.

William Pereira do Vale  -  467.084.131-91

O Sr. William Pereira do Vale possui 30 anos de experiência em varejo, predominantemente em supermercados e materiais de construção, estando há 21 anos a serviço da Companhia ou de suas controladas. O Sr. 
William Pereira do Vale não ocupou nenhum cargo de administração em companhias abertas. Nos últimos 5 anos, o Sr. William Pereira do Vale não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, 
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação 
para a prática de qualquer atividade profissional.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

PÁGINA: 142 de 243

Formulário de Referência - 2016 - BR HOME CENTERS S.A. Versão : 3



Eduardo Aguinaga de Moraes  -  098.410.327-91

As principais experiências profissionais do Sr. Eduardo Aguinaga de Moraes incluem: (i) Vice Presidente residente no Citibank (1983 a 1985), instituição financeira; (ii) Diretor Financeiro na empresa Mineração São 
José (1985 a 1986), empresa do segmento de mineração; (iii) Gerente no Banco Pactual (1986 a 1988), instituição financeira; (iv) Diretor no Banco Mantrust / SRL (1988 a 1990), instituição financeira; (v) Vice 
Presidente no Bank Boston (1991 a 1994), instituição financeira; (vi) Sócio Diretor no Banco SRL (1994 a 1996), instituição financeira; (vii) Sócio da TCW Brasil (1997 a 2001), gestora de recursos; (viii) Diretor 
Financeiro da Parmalat Brasil (2006 a 2007), empresa do segmento lácteo; (ix) Representante de investidores estrangeiros na TendTudo (2006 a 2010), empresa comercial de varejo. Nos últimos 5 anos, o Sr. 
Eduardo Aguinaga de Moraes não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Pedro Henrique Chermont de Miranda  -  023.120.657-70

As principais experiências profissionais do Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda incluem (i) Sócio Fundador da Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. (desde 2008) gestora de investimentos; (ii) Membro do 
Conselho de Administração da Springs Global Participações S/A (desde 2012), companhia aberta do setor têxtil; (iii) Membro do Conselho de Administração da Saraiva Livreiros e Editores S.A. (desde 2015), 
companhia aberta que atua nos ramos editorias, varejista e de educação; (iv) Presidente do Conselho de Administração da Mills SI Serviços Industriais S.A. (desde 2014), companhia fechada que atua no segmento 
de serviços industriais; (v) Membro do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar (2009 a 2014), companhia aberta do setor varejista; (vi) Membro do Conselho de administração da Mills Andaimes 
Tubulares do Brasil S.A. (2009 a 2012), companhia aberta que atua no setor de serviços de engenharia e aluguel de equipamentos; (vii) Membro do Conselho de administração da Globex Utilidades S.A. (detentora 
das marcas Ponto Frio e Pontofrio.com) (2006 a 2008), que atua no ramo varejista e de comércio eletrônico; (viii) Membro do Conselho de administração da Rossi Residencial S.A .2000 a 2002), companhia aberta 
do ramo de construção; (ix) Sócio Diretor da Investidor Profissional (IP) Gestão de Recursos (1995 a 2008), gestora de investimentos. 



Nos últimos 5 anos, o Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem 
como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Eduardo Khair Chalita  -  600.137.107-53

As principais experiências profissionais do Sr. Eduardo Khair Chalita incluem: (i) Membro do Conselho de Administração da Novapontocom Comércio Eletrônico S.A. (desde 2010), que atua no ramo de comércio 
eletrônico; (ii) Diretor Presidente da Americanas.com – Grand Cayman (2000 a 2004), que atua no ramo de comércio eletrônico; (iii) Diretor da Lojas Americanas S.A. (1996 – 2004), companhia aberta do ramo 
varejista; (ii) Membro do Conselho de administração da Pontofrio.com Comércio Eletrônico S.A. (2008 a 2010), que atua no ramo de comércio eletrônico. 



Nos últimos 5 anos, o Sr. Eduardo Khair Chalita não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como 
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

O Sr. Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes possui 10 anos de experiência em varejo, predominantemente em materiais de construção, estando há 10 anos a serviço da Companhia ou de suas controladas. O Sr. 
Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes não ocupou nenhum cargo de administração em companhias de capital aberto ou fechado anterior ao descrito neste item. 

 

Nos últimos 5 anos, o Sr. Gustavo Oliveira Aguinaga não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como 
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
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Na data deste formulário, não possuímos comitês estatutários ou não estatutários.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7/8 - Composição dos comitês
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Pessoa relacionada

Diretor de Relações com Investidores

Acionista Membro do Bloco de Controle

Vera Maria Oliveira Aguinaga de Moraes 154.849.807-63 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes 220.130.188-35 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Membro do Conselho de Administração e Acionista Membro do Bloco de Controle

Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes 097.847.657-30 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Pessoa relacionada

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes 220.130.188-35 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59

Diretor de Relações com Investidores e Acionista Membro do Bloco de Controle

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Eduardo Aguinaga de Moraes 098.410.327-91 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Observação

Pessoa relacionada

Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes 097.847.657-30 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59

Membro do Conselho de Administração e Acionista Membro do Bloco de Controle

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Administrador do emissor ou controlada

Eduardo Aguinaga de Moraes 098.410.327-91 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Administrador do emissor ou controlada

Observação

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes 220.130.188-35 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59

Diretor de Relações com Investidores e Acionista Membro do Bloco de Controle

Eduardo Aguinaga de Moraes 098.410.327-91 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Acionista Membro do Bloco de Controle

Observação

Vera Maria Oliveira Aguinaga de Moraes 154.849.807-63 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Pessoa relacionada

Vera Maria Oliveira Aguinaga de Moraes 154.849.807-63 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59

Acionista Membro do Bloco de Controle

Pessoa relacionada

Pessoa relacionada

Observação

Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes 097.847.657-30 BR HOME CENTERS S.A. 11.102.250/0001-59 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Membro do Conselho de Administração e Acionista Membro do Bloco de Controle

Administrador do emissor ou controlada

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Leblon Equities Partners II-A Fundo de Investimento em Participações 14.639.467/0001-90

O Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda é sócio de sociedade que atua como gestora de carteira do Leblon Equities Prtners II Fundo de Investimento em Participações

Observação

Marcelo Mesquita de Siqueira Filho 951.406.977-34 Prestação de serviço Controlador Indireto

Administrador do Emissor

Observação

O Sr. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho é sócio de sociedade que atua como gestora de carteira do Leblon Equities Partners II-A Fundo de Investimento em Participações

Pessoa Relacionada

Leblon Equities Partners II-A Fundo de Investimento em Participações 14.639.467/0001-90

Membro do Conselho de Administração

Administrador do Emissor

Pedro Henrique Chermont de Miranda 023.120.657-70 Prestação de serviço Controlador Indireto

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Leblon Equities Partners II Fundo de Investimento em Participações 09.172.710/0001-73

Pedro Henrique Chermont de Miranda 023.120.657-70 Prestação de serviço Controlador Indireto

Observação

O Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda é sócio de sociedade que atua como gestora de carteira do Leblon Equities II-A Fundo de Investimento em Participações

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2015

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Leandro Marques Rosa 500.435.871-00 Prestação de serviço Controlada Direta

Diretor

Pessoa Relacionada

Home Center Brasil Materiais para Construção Ltda. 83.817.858/0001-70

Observação

Diretor

Leblon Equities Partners II Fundo de Investimento em Participações 09.172.710/0001-73

O Sr. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho é sócio de sociedade que atua como gestora de carteira do Leblon Equities Partners II Fundo de Investimento em Participações

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Membro do Conselho de Administração

Marcelo Mesquita de Siqueira Filho 951.406.977-34 Prestação de serviço Controlador Indireto

Administrador do Emissor

Observação

Leandro Marques Rosa 500.435.871-00 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor

Leandro Marques Rosa 500.435.871-00 Prestação de serviço Controlada Direta

Home Center Nordeste Comércio de Materiais para Construção S.A. 08.197.731/0001-80

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor

William Pereira do Vale 467.084.131-91 Prestação de serviço Controlada Direta

Home Center Nordeste Comércio de Materiais para Construção S.A. 08.197.731/0001-80

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Quatre Atacadista de Materiais para construção Ltda 23.458.012/0001-60

Observação

Diretor

Observação

Leandro Marques Rosa 500.435.871-00 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Diretor

Quatre Log Transportes Ltda. 19.431.391/0001-27

Diretor

Administrador do Emissor

Diretor

Leandro Marques Rosa 500.435.871-00 Prestação de serviço Controlada Direta

Home Center Nacional Materiais para Construção Limitada 28.200.947/0001-65

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor

Diretor

Home Center Nacional Materiais para Construção Limitada 28.200.947/0001-65

William Pereira do Vale 467.084.131-91 Prestação de serviço Controlada Direta

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor

William Pereira do Vale 467.084.131-91 Prestação de serviço Controlada Direta

Home Center Brasil Materiais para Construção Ltda. 83.817.858/0001-70

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Diretor

William Pereira do Vale 467.084.131-91 Prestação de serviço Controlada Direta

Quatre Log Transportes Ltda. 19.431.391/0001-27

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Abelaci Dantas 374.316.684-49 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Pessoa Relacionada

Home Center Brasil Materiais para Construção Ltda. 83.817.858/0001-70

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Quatre Atacadista de Materiais para construção Ltda 23.458.012/0001-60

William Pereira do Vale 467.084.131-91 Prestação de serviço Controlada Direta

Diretor

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

Abelaci Dantas 374.316.684-49 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor

Abelaci Dantas 374.316.684-49 Prestação de serviço Controlada Direta

Home Center Nordeste Comércio de Materiais para Construção S.A. 08.197.731/0001-80

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes 220.130.188-35 Prestação de serviço Controlada Direta

Home Center Nordeste Comercio de Materiais para Construção S/A 08.197.731/0001-80

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Observação

Diretor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor

Abelaci Dantas 374.316.684-49 Prestação de serviço Controlada Direta

Quatre Log Transportes Ltda. 19.431.391/0001-27

Quatre Atacadista de Materiais para construção Ltda 23.458.012/0001-60

Observação

Diretor

Pessoa Relacionada

Abelaci Dantas 374.316.684-49 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

Diretor

Home Center Nacional Materiais para Construção Limitada 28.200.947/0001-65

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes 220.130.188-35 Prestação de serviço Controlada Direta

Home Center Nacional Materiais para Construção Limitada 28.200.947/0001-65

Pessoa Relacionada

Diretor

Administrador do Emissor

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes 220.130.188-35 Prestação de serviço Controlada Direta

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Quatre Log Transportes Ltda. 19.431.391/0001-27

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes 220.130.188-35 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes 220.130.188-35 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

Diretor

Home Center Brasil Materiais para Construção Ltda. 83.817.858/0001-70

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Diretor

Diretor

Quatre Atacadista de Materiais para construção Ltda 23.458.012/0001-60

Pessoa Relacionada

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

A nossa Companhia mantém apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e 
Administradores (D&O) com cobertura, contratada com Travelers Seguros Brasil S/A (CNPJ 
n° 09.064.453/0001-56), mediante o pagamento de prêmio no valor de R$8.947,98 pago em 
4 parcelas, sem juros, e tendo o limite total de indenização correspondente a R$ 5,0 milhões. 
A vigência do referido seguro é de 24 horas do dia 05 de março de 2015 até as 24 horas do 
dia 05 de março de 2016, sendo o mesmo renovado anualmente, no mês de março, sem 
franquia e tem âmbito de cobertura no território mundial. 
 
Este seguro se estende aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do 
Conselho Fiscal (“Segurados”). O seguro tem por objeto o pagamento de prejuízos financeiros 
decorrentes de reclamações contra os Segurados em virtude de atos ou omissões culposas 
que venham a ser praticados no exercício de suas funções. A referida apólice, além de 
contemplar a reparação de danos causados a terceiros, à nossa Companhia e suas 
controladas por imputações feitas por órgãos governamentais, cobre, também, acordos 
previamente autorizados pela seguradora com o objetivo de encerrar processos 
administrativos ou judiciais. A cobertura da apólice se estende também ao pagamento de 
custos de defesa dos Segurados, como e quando devidos. Todas as coberturas possuem 
como limite máximo de garantia o valor total de cobertura da apólice (R$ 5,0 milhões). 
 
Além das coberturas anteriormente mencionadas, o seguro fornece garantias adicionais para 
os casos de responsabilidade que venha a atingir cônjuge, herdeiros, sucessores, 
representantes legais e pessoas indicadas pela nossa Companhia para atuarem como 
Administradores de entidades externas. 
 
 

PÁGINA: 155 de 243

Formulário de Referência - 2016 - BR HOME CENTERS S.A. Versão : 3



12.12 - Práticas de Governança Corporativa

a. Código de Ética 
 
Para atingirmos a excelência operacional e a uniformização de princípios éticos e valores 
entre nossos colaboradores, elaboramos e instituímos nosso Código de Ética (“Código de 
Ética”), aprovado em reunião de nosso Conselho de Administração realizada em 19 de março 
de 2015. Entendemos que, para manter nossa integridade, o sucesso e a sustentabilidade do 
nosso negócio, é essencial o estabelecimento de regras referentes à conduta, convivência, 
relacionamento com a imprensa, sigilo profissional, dentre outras. O Código de Ética é nosso 
compromisso de manter uma postura responsável, ética, transparente e de respeito entre 
todos os nossos colaboradores. 
 
b. Práticas de Governança Corporativa 
 
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. 
 
Adotamos práticas de governança corporativa recomendadas pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC), conforme descritas abaixo: 
 

(i) Nossa Assembleia Geral possui competência para deliberar sobre (i) aumentos ou 
redução de nosso capital social (exceto quanto a aumentos dentro do limite do 
capital autorizado) e sobre a reforma de nosso Estatuto 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 a aprovação de nossas demonstrações financeiras; (iv) 
transformação, cisão, dissolução ou liquidação envolvendo nossa Companhia; (v) 
a aprovação da remuneração global de nossos administradores; e (vi) aprovar 
planos de outorga de opção de compra de ações; 
 

(ii) Nosso Estatuto Social prevê regras claras e objetivas para votação dos acionistas 
reunidos em Assembleia Geral; 

 

(iii) Nosso Estatuto Social determina, de forma clara e objetiva, as matérias que são 
de competência de cada um dos nossos órgãos diretivos e consultivos e da 
Assembleia Geral; 

 

(iv) Registramos, sempre que requerido por nossos acionistas, a ocorrência de votos 
dissidentes; 

 

(v) Enviamos à CVM e à BM&FBOVESPA (a partir da listagem das ações de nossa 
emissão na bolsa) todas as atas de nossas assembleias gerais na íntegra; 

 

(vi) 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; 

 

(vii) Contratamos empresa de auditoria independente para análise de nossos balanços 
e demais demonstrativos financeiros; 

 

(viii) Os membros de nosso Conselho de Administração possuem mandato unificado de 
1 (um) ano, permitida a reeleição; 
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa

(ix) Possuímos uma política de divulgação de atos ou fatos relevantes, que elege 
nosso Diretor de Relações com Investidores como nosso principal porta-voz; 

 

(x) Adotamos uma política de negociação com ações de nossa emissão, aprovada por 
nosso Conselho de Administração, e possuímos controles que viabilizam seu 
cumprimento; 

 

(xi) Nosso Estatuto Social possui previsões para a instalação de conselho fiscal; 
 

(xii) 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; 

 

(xiii) Divulgamos um calendário informando todos os eventos corporativos previstos 
para aquele exercício; 

 

(xiv) Exigimos que todos os membros de nosso Conselho de Administração e Diretoria 
informem ao nosso Diretor de Relações com Investidores, à BM&FBOVESPA (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; 

 

(xv) Os membros de nosso Conselho de Administração possuem livre acesso às 
nossas informações e instalações. 
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12.13 - Outras informações relevantes

Em ata de reunião do Conselho de Administração do dia 28 de março de 2017, aprovou a 
nomeação do economista Sr Daniel Antoniassi, para o cargo de Diretor de Compras e 
Logística, a partir de 15 de março de 2017 até 16 de junho de 2018, estendendo seu mandato 
a todas as controladas da Companhia.  
 
A ata de reunião do Conselho de Administração que nomeou o Diretor de Compras e Logística 
da Companhia estão à disposição para consulta no site da Companhia e da CVM. 
 
Informações sobre quóruns de instalação de assembleias gerais 
 
Seguem abaixo informações sobre a instalação de nossas assembleias gerais de acionistas 
ocorridas nos últimos três exercícios sociais: 
 

Data 01/09/2015 
Tipo de Assembleia Geral AGE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 

 
Data 25/08/2015 
Tipo de Assembleia Geral AGE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 

 
Data 03/07/2015 
Tipo de Assembleia Geral AGE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 

 
Data 26/06/2015 
Tipo de Assembleia Geral AGE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 

 
Data 30/04/2015 
Tipo de Assembleia Geral AGOE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 

 
Data 30/12/2014 
Tipo de Assembleia Geral AGE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 

 
Data 20/06/2014 
Tipo de Assembleia Geral AGE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 

 
Data 30/04/2014 
Tipo de Assembleia Geral AGOE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 

 
Data 10/03/2014 
Tipo de Assembleia Geral AGE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 
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12.13 - Outras informações relevantes

Data 16/12/2013 
Tipo de Assembleia Geral AGE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 

 
Data 09/12/2013 
Tipo de Assembleia Geral AGE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 

 
Data 30/04/2013 
Tipo de Assembleia Geral AGOE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 

 
Data 13/03/2013 
Tipo de Assembleia Geral AGE 
Instalação em segunda convocação Não 
Quórum de instalação 100% 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

a. objetivos da política ou prática de remuneração:  
 
Temos uma cultura corporativa sólida e uma gestão voltada ao engajamento, com um 
programa de avaliação de desempenho por competências e metas de acordo com as práticas 
de mercado, possibilitando a atração e retenção de profissionais qualificados, motivando-os a 
atingir resultados e a criar valor para os nossos acionistas.  
 
A remuneração dos nossos administradores se baseia nos quatro pilares de nossos valores: 
honestidade, eficiência, simplicidade e meritocracia. Buscamos nossa estratégia de liderança 
de mercado por meio do nosso compromisso com resultados, a valorização do ser humano e 
a união para construção do sucesso. Seguindo esta missão, e pelo princípio da meritocracia, 
nossa política de remuneração tem como principais objetivos reconhecer nossos 
administradores pelo seu grau de contribuição ao negócio, reconhecendo os talentos e o 
recompensando pelo seu desempenho conforme evolução e aderência aos desafios 
propostos, ao mesmo tempo que busca promover o alinhamento dos interesses dos nossos 
administradores com os interesses dos nossos acionistas. 
  
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 
 

Composição da remuneração Descrição e objetivos 
 

Remuneração fixa anual Os membros do nosso Conselho de Administração fazem jus 
a uma remuneração fixa que tem como objetivo remunerar os 
serviços de cada conselheiro, dentro do escopo de 
responsabilidade atribuído ao nosso Conselho de 
Administração.  
 
O valor anual global da remuneração dos administradores, 
compreendendo os membros do Conselho de Administração, 
da Diretoria Estatutária, e do Conselho Fiscal, quando 
instalado, é fixado na Assembleia Geral e definido 
individualmente pelo Conselho de Administração.  
 
Nos últimos 3 (três) exercícios sociais, os membros do nosso 
Conselho de Administração que também são acionistas ou 
representantes de nossos acionistas renunciaram à 
remuneração. Os membros do Conselho de Administração 
não fazem jus a benefícios diretos e indiretos. 
 

Remuneração variável Na data deste Formulário de Referência, os membros do 
Conselho de Administração não fazem jus a remuneração 
variável, incluindo, mas não se limitando a, bônus, 
participações nos resultados, remuneração por participação 
em reuniões e comissões. 
 

Benefícios Pós-Emprego 
 

Os membros do Conselho de Administração não fazem jus a 
benefícios pós-emprego. 
 

Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do 
Cargo 

Os membros do Conselho de Administração não fazem jus a 
benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo. 
 

Remuneração baseada em Ações 
 

Os membros do Conselho de Administração são elegíveis a 
participar do Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano de 
Opções de Ações”). No entanto, até a data deste Formulário 
de Referência, não foram outorgadas opções aos referidos 
conselheiros, na qualidade de membros do Conselho de 
Administração. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 
 
Diretoria Estatutária 
 
 

Composição da Remuneração  
 

Descrição e Objetivos  

Remuneração Fixa Anual  
 

Os membros da nossa Diretoria Estatutária fazem jus a uma 
remuneração fixa mensal, refletida num salário base, com o 
objetivo de manter o equilíbrio em relação à prática do 
mercado em geral, e que é definida por nosso Conselho de 
Administração, correspondente aos honorários atribuídos ao 
exercício da função acrescidos dos seguintes benefícios: 
plano de saúde e seguro de vida contributários.  
 
O salário base leva em consideração o nível de 
responsabilidade do cargo, o desenvolvimento e a 
experiência do executivo, bem como o seu valor no mercado 
de trabalho (considerando dados de mercado, oriundos de 
pesquisas salariais realizadas pela nossa Companhia).  
 

Remuneração Variável  
 

Os membros da Diretoria Estatutária fazem jus à bônus anual 
baseado no cumprimento dos resultados previstos em 
orçamento, observando indicadores alinhados ao 
planejamento estratégico da nossa Companhia, definidos 
com base em nosso plano de negócios e nos resultados a 
serem alcançado. 
 
O bônus tem como principal objetivo, reconhecer a 
participação da Diretoria no desempenho da nossa 
Companhia em um determinado ano. 
 
O valor dos bônus da Diretoria é igual para todos os Diretores, 
de modo a refletir a crença que o que deve gerar resultados, 
é o esforço coordenado entre todos para a consecução da 
geração de valor.  
 
Os membros da Diretoria Estatutária não fazem jus à 
remuneração por participação em reuniões, participação nos 
resultados e comissões.  
 

Benefícios Pós-Emprego  
 

Os membros da Diretoria Estatutária não fazem jus a 
benefícios pós-emprego.  
 

Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do 
Cargo  
 

Os membros da Diretoria Estatutária celebraram contratos de 
trabalho junto à nossa Companhia, cuja vigência se refere ao 
período de mandato do Diretor, e que dispõe que, em caso 
de destituição do cargo de Diretor Estatutário, os referidos 
Diretores farão jus aos salários vincendos até o encerramento 
do referido contrato de trabalho.  
 

Remuneração baseada em Ações  
 

Os membros da Diretoria Estatutária fazem jus à 
remuneração baseada em ações, por meio do nosso Plano 
de Opções de Ações.  
 
O referido plano visa à atração e retenção de profissionais 
que agreguem valores para os nossos resultados. 
 
 Para mais informações sobre o plano acima mencionado, ver 
o item 13.4 deste Formulário de Referência.  
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

Diretoria não estatutária 
 
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Diretoria Não Estatutária. 
 
Conselho Fiscal  
 
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Conselho Fiscal instalado.  
 
Comitês  
 
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Comitês Estatutários ou Não-
Estatutários instalados.  
 
ii. proporção de cada elemento na remuneração total  
 
As proporções de cada elemento na remuneração total para o exercício social de 2015 foram, 
aproximadamente: 
 

Composição da Remuneração  Conselho de 
Administração  
 

Conselho Fiscal  
 

Diretoria Estatutária  
 

Remuneração Fixa Mensal  
 

   

Salário ou pró-labore  100,00%  n/a  100,00%  

Benefícios Diretos ou Indiretos  n/a  n/a  0,00 

Participação em Comitês  n/a  n/a  0,00%  

Outros  n/a  n/a  0,00%  

Remuneração Variável     

Bônus  n/a  n/a  0,00%  

Participação nos Resultados  n/a  n/a  0,00%  

Participações em Reuniões  n/a  n/a  0,00%  

Comissões  n/a  n/a  0,00% 

Outros  n/a  n/a  0,00% 

Benefícios Pós-Emprego  n/a  n/a  n/a  

Cessação do Exercício do Cargo  n/a  n/a  n/a  

Remuneração Baseada em Ações  n/a  n/a  0,00% 

TOTAL  100,00%  n/a  100,00% 

 
As proporções de cada elemento na remuneração total para o exercício social de 2014 foram, 
aproximadamente: 
 

Composição da Remuneração  Conselho de 
Administração  
 

Conselho Fiscal  
 

Diretoria Estatutária  
 

Remuneração Fixa Mensal  
 

   

Salário ou pró-labore  100,00%  n/a  73,4%  

Benefícios Diretos ou Indiretos  n/a  n/a  1,2%  

Participação em Comitês  n/a  n/a  0,00%  

Outros  n/a  n/a  0,00%  

Remuneração Variável     

Bônus  n/a  n/a  0,00%  

Participação nos Resultados  n/a  n/a  0,00%  

Participações em Reuniões  n/a  n/a  0,00%  

Comissões  n/a  n/a  0,00% 

Outros  n/a  n/a  0,00% 

Benefícios Pós-Emprego  n/a  n/a  n/a  

Cessação do Exercício do Cargo  n/a  n/a  n/a  

Remuneração Baseada em Ações  n/a  n/a  25,4% 

TOTAL  100,00%  n/a  100,00% 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

As proporções de cada elemento na remuneração total para o exercício social de 2013 foram, 
aproximadamente: 
 

Composição da Remuneração  Conselho de 
Administração  
 

Conselho Fiscal  
 

Diretoria Estatutária  
 

Remuneração Fixa Mensal  
 

   

Salário ou pró-labore  100,00%  n/a  98,8%  

Benefícios Diretos ou Indiretos  n/a  n/a  1,2%  

Participação em Comitês  n/a  n/a  0,00%  

Outros  n/a  n/a  0,00%  

Remuneração Variável     

Bônus  n/a  n/a  0,00%  

Participação nos Resultados  n/a  n/a  0,00%  

Participações em Reuniões  n/a  n/a  0,00%  

Comissões  n/a  n/a  0,00% 

Outros  n/a  n/a  0,00% 

Benefícios Pós-Emprego  n/a  n/a  n/a  

Cessação do Exercício do Cargo  n/a  n/a  n/a  

Remuneração Baseada em Ações  n/a  n/a  0,00% 

TOTAL  100,00%  n/a  100,00% 

 
iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 
 
O valor anual global da remuneração dos administradores, compreendendo os membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, é definido em orçamento anual 
aprovado pela Assembleia Geral da Companhia, e distribuída pelo nosso Conselho de 
Administração. 
 
Conselho de Administração  
 
A remuneração fixa dos membros titulares do Conselho de Administração é representada pelo 
pagamento de parcela fixa mensal (honorários). A definição do valor global a ser pago ao 
Conselho de Administração é realizada em sede de assembleia geral de acionistas. Não há 
remuneração variável para os membros do Conselho de Administração. Adicionalmente, os 
membros do Conselho de Administração são elegíveis a participar do Plano de Opções de 
Ações. No entanto, até a data deste Formulário de Referência, não foram outorgadas opções 
aos referidos conselheiros, na qualidade de membros do Conselho de Administração.  
 
Diretoria Estatutária  
 
A remuneração fixa dos diretores estatutários é representada pelo pagamento de parcela fixa 
mensal, definida a partir da prática de mercado, verificada por meio da realização de 
pesquisas referenciais conduzidas pela nossa Companhia, nas quais se observa o 
comportamento da remuneração para empresas de porte similar, reajustada anualmente pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.  
 
Os benefícios diretos e indiretos oferecidos aos administradores são plano de saúde e seguro 
de vida contributários. Tais benefícios são calculados de acordo com a prática de mercado, 
verificada por meio da realização de pesquisas referenciais conduzidas por empresas 
especializadas, nas quais se observa o comportamento de concessão de benefícios para as 
empresas de porte similar.  
O componente de bônus dos diretores estatutários é calculado com base nos nossos 
resultados da Companhia, podendo variar entre 0% e 100% dependendo do cumprimento de 
metas relativas ao resultado da nossa Companhia, definidas com base em orçamento anual 
estabelecido a partir do plano de negócios de longo prazo. O reajuste da referida remuneração 
variável ocorre em linha com os reajustes salariais, já que a base de tal remuneração variável 
é um multiplicador do salário base mensal.  
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 
Para informações sobre os cálculos relativos aos nossos planos de opção de compra de 
ações, vide item 13.4 abaixo.  
 
Diretoria Não Estatutária  
 
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Diretoria Não Estatutária.  
 
Conselho Fiscal  
 
Na data deste formulário de referência, nosso Conselho Fiscal não está instalado. A 
remuneração fixa dos membros do Conselho Fiscal, caso este seja instalado, será 
representada pelo pagamento de parcela fixa mensal (honorários), tendo como referência o 
valor de 10% da remuneração que, em média, é atribuída aos diretores estatutários, conforme 
artigo 162 da Lei no 6.404, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, não computados 
os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Os membros do Conselho 
Fiscal também têm legalmente garantido o direito a reembolso das despesas de locomoção e 
estadia necessárias ao desempenho das suas funções, sendo certo que eventuais membros 
suplentes somente serão remunerados nos casos em que exercerem a titularidade em virtude 
de vacância, impedimento ou ausência do respectivo membro titular. Não há remuneração 
variável para os membros do Conselho Fiscal.  
 
Comitês  
 
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Comitês Estatutários ou Não-
Estatutários instalados.  
 
iv. razões que justificam a composição da remuneração  
 
As razões que justificam a composição da remuneração são o incentivo à melhoria da gestão 
e à permanência dos executivos da Companhia, visando ganhos pelo comprometimento com 
os resultados de longo prazo e com o desempenho de curto prazo da Companhia.  
 
Assim, de acordo com os nossos valores, acreditamos no princípio da meritocracia, ou seja, 
cada colaborador cresce e é recompensado na medida dos seus resultados, em conformidade 
ainda com as suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência 
e reputação profissional. Os desempenhos diferenciados serão fortemente recompensados 
observado os critérios de remuneração variável.  
 
A existência da prática de remuneração variável e de remuneração baseada em ações permite 
o compartilhamento do risco e de nosso resultado com nossos principais executivos, 
características de uma política transparente e voltada para o alcance de resultados 
duradouros, que viabilizem a nossa perpetuidade, bem como a criação de valor aos nossos 
acionistas.  
 
v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 
 
Os membros do nosso conselho de administração que tem dependência com a companhia 
por serem acionistas ou terem cargos na diretoria, abriram mão de remuneração por 
participação nas reuniões do conselho.  
 
 
 
 

PÁGINA: 164 de 243

Formulário de Referência - 2016 - BR HOME CENTERS S.A. Versão : 3



13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 
determinação de cada elemento da remuneração:  
 
Para fixação da parcela variável da remuneração, levamos em consideração indicadores de 
desempenho que consideramos estratégicos, como por exemplo o LAIR – Lucro Antes do 
Imposto de Renda, bem como o nível de excelência dos administradores no desempenho das 
suas funções, considerando o grau de responsabilidade e atribuições individuais. Indicadores 
de desempenho não são levados em consideração para determinação da parcela fixa da 
remuneração.  
 
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 
desempenho:  
 
As metas dos nossos administradores são estabelecidas em nosso orçamento anual, 
elaborado por nosso Conselho de Administração, sendo desdobradas para todos os 
administradores elegíveis. Cada meta tem a sua variação monitorada em relação ao patamar 
de resultado estabelecido, diretamente ligada ao desempenho demonstrado no período 
avaliado, sendo regularmente acompanhada e/ou reportada ao Conselho de Administração.  
 
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, 
médio e longo prazo da Companhia:  
 
A nossa política de remuneração se baseia no nosso desempenho e sustentabilidade 
financeira, bem como na promoção da retenção e motivação dos nossos administradores, 
tanto no curto quanto no médio e longo prazo. Dessa forma, a nossa política de remuneração 
é estruturada de forma a alinhar os interesses de nossos colaboradores aos dos nossos 
acionistas. Além da remuneração fixa concedida aos administradores, contamos também com 
a concessão aos nossos administradores de remuneração variável de forma a criar 
mecanismos de retenção e motivação de tais administradores em consonância com o nosso 
desempenho.  
 
Nesse sentido, a prática de remuneração aplicada alinha os interesses dos nossos 
administradores aos da nossa Companhia e de nossos acionistas, na medida em que uma 
parcela de remuneração dos diretores estatutários, por exemplo, depende do alcance de 
metas e obtenção de resultados pela nossa Companhia. Adicionalmente, os membros do 
nosso Conselho de Administração e da nossa Diretoria Estatutária são elegíveis a participar 
do Plano de Opções de Ações. Para mais informações, ver o item 13.4 deste Formulário de 
Referência.  
 
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou 
controladores diretos ou indiretos:  
 
Salvo pela remuneração baseada em ações, a remuneração de nossos administradores é 
suportada pela Home Center Nordeste Comércio de Materiais para Construção S.A., 
controlada da nossa Companhia (“Home Center Nordeste”). Dessa forma, que os montantes 
indicados no decorrer deste item 13 já contemplam a remuneração total suportada pela 
Companhia e pela HCN.  
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário da 
Companhia:  
 
Nos termos dos contratos de outorgas de opções, celebrados com os diretores estatutários, 
no âmbito do nosso Plano de Opções de Compra de Ações, o exercício das opções outorgas 
pelos beneficiários será efetivado caso se verifique a ocorrência de algum dos eventos de 
liquidez abaixo citados: (i) caso a nossa Companhia realize uma oferta inicial de ações; ou (ii) 
caso haja alienação a um terceiro de ações representativas de percentual superior a 50% 
(cinquenta por cento) do capital social votante da Companhia. 
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Remuneração variável

Bônus 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

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Observação O número de membros foi apurado 
da forma especificada no Ofício- 
Circular CVM/SEP/Nº02/2015

O número de membros foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2015

O número de membros foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2015

Nº total de membros 4,25 4,58 0,00 8,83

Salário ou pró-labore 26.702,88 2.599.457,00 0,00 2.626.159,88

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº de membros remunerados 1,00 4,58 0,00 5,58

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 26.702,88 2.599.457,00 0,00 2.626.159,88

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais

Nº total de membros 3,00 4,17 0,00 7,17

Salário ou pró-labore 180.000,00 1.908.130,21 0,00 2.088.130,21

Benefícios direto e indireto 0,00 31.101,73 0,00 31.101,73

Nº de membros remunerados 1,00 4,17 0,00 5,17

Remuneração fixa anual

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais
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Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação O número de membros foi apurado 
da forma especificada no Ofício-
Circular CVM/SEP/Nº02/2015

O número de membros foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2015

O número de membros foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2015

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 659.611,00 0,00 659.611,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 180.000,00 2.598.842,94 0,00 2.778.842,94

Remuneração variável

Bônus 0,00 1.263.602,99 0,00 1.263.602,99

Outros 0,00 430.824,00 0,00 430.824,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Encargos previdenciários 
suportados pela Companhia.

Não aplicável

Nº total de membros 0,00 4,00 0,00 4,00

Salário ou pró-labore 0,00 2.152.305,60 0,00 2.152.305,60

Benefícios direto e indireto 0,00 32.941,62 0,00 32.941,62

Nº de membros remunerados 0,00 4,00 0,00 4,00

Remuneração fixa anual

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2013 - Valores Anuais
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Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

139.496,00 139.496,00 0,00 278.992,00

Observação O número de membros foi apurado 
da forma especificada no Ofício - 
circular CVM/SEP/Nº02/2015.

O número de membros foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2015

O número de membros foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2015

Pós-emprego 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

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Não aplicável Não aplicável

Total da remuneração 0,00 4.019.170,21 0,00 4.019.170,21
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 
 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2015 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bônus 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0,00 353.510,00 0,00 353.510,00 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0,00 353.510,00 0,00 353.510,00 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação nos resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Notas: 
(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração variável reconhecida 
no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP/N.º 02/2015. 

 
 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2014 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros(1) 0,00 4,00 0,00 4,00 

Bônus  0,00 0,00 0,00 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0,00 766.500,00 0,00 766.500,00 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas fossem atingidas 0,00 766.500,00 0,00 766.500,00 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício 0,00 766.500,00 0,00 766.500,00 

Participação nos resultados     

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas fossem atingidas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício social 0,00 0,00 0,00 0,00 

Notas: 
(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração variável reconhecida 
no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP/N.º 02/2015. 

 
 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2013 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros(1) 0,00 4,00 0,00 4,00 

Bônus  0,00 0,00 0,00 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0,00 1.263.602,99 0,00 1.263.602,99 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas fossem atingidas 0,00 1.263.602,99 0,00 1.263.602,99 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício 0,00 1.263.602,99 0,00 1.263.602,99 

Participação nos resultados     

Valor mínimo previsto no plano de remuneração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas fossem atingidas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício social 0,00 0,00 0,00 0,00 

Notas: 
(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração variável reconhecida 
no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP/N.º 02/2015 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

a. termos e condições:  
 
O Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia foi aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 13 de março de 2013, tendo sido alterado em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 26 de junho de 2015 (“Plano de Opções”).  
 
A outorga de opções ao beneficiário far-se-á por meio de celebração de contrato de adesão 
(“Contrato de Adesão”) entre a Companhia e o respectivo beneficiário, o qual fixará os termos e 
as condições de cada opção, conforme previsto na Reunião do Conselho de Administração que 
aprovar a referida outorga e observada a quantidade limite de opções a serem outorgadas 
determinada em sede de Assembleia Geral.  
 
Até 31 de dezembro de 2015, foram outorgadas 1.375.000 opções, das quais 125.000 já haviam 
sido exercidas até o final do exercício de 2014 e 500.000 foram expiradas em 2015.  
 
b. principais objetivos do plano  
 
O Plano de Opções tem por objetivo estabelecer regras para que determinados executivos da 
nossa Companhia possam adquirir ações de nossa emissão, visando, com isso, (i) reforçar os 
níveis de atração, motivação e retenção de talentos, (ii) alinhar interesses dos nossos executivos 
aos dos nossos acionistas na geração de resultados e criação sustentável de valor, e (iii) reforçar 
a orientação de longo prazo das decisões tomadas pelos executivos. A meta do referido Plano 
consiste em criar incentivo de longo prazo, baseado no conceito de opção de compra de ações, 
que consiste na concessão de um direito e não em uma obrigação, de comprar ações da 
companhia a preços e prazos pré-estabelecido.  
 
c. forma como o plano contribui para esses objetivos  
 
O Plano de Opções de Ações alinha os interesses dos nossos acionistas e dos nossos 
administradores, na medida em que garante que apenas haja ganhos para os executivos quando 
também houver ganhos para a nossa Companhia, promovendo, nesse sentido, o 
compartilhamento dos nossos riscos e resultados, e desta forma estimulando o beneficiário a 
buscar o crescimento da nossa Companhia.  
 
Adicionalmente, o Plano de Opções, possibilita que os administradores se tornem nossos 
acionistas, e, dessa forma, cria fortes incentivos para que nossos administradores se 
comprometam efetivamente com a criação de valor da nossa Companhia e para tal, exerçam 
suas funções de maneira a (a) integrar-se aos interesses dos acionistas, aos nossos objetivos 
sociais e planos de crescimento, (b) maximizar nossos lucros, bem como (c) gerar uma relação 
de longo prazo destes profissionais conosco.  
 
d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor  
 
O Plano de Opções atualmente em vigor se insere na nossa política de remuneração ao focar a 
remuneração dos administradores e outros executivos em componentes variáveis, atrelados ao 
nosso desempenho. Dessa forma, parte da remuneração total atribuída aos nossos executivos, 
se concentra nos incentivos que visam compartilhar com os mesmos os nossos riscos e 
resultados.  
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio 
e longo prazo  
 
O Plano de Opções de Ações alinha os interesses de seus beneficiários com os interesses dos 
acionistas da Companhia, na medida em que possibilita que os administradores e empregados 
tornem-se acionistas da Companhia, estimulando uma gestão eficiente, atraindo e retendo os 
profissionais altamente qualificados e gerando crescimento e valor para a Companhia. Os 
mecanismos que permitem o alinhamento de interesses dos beneficiários ao longo do tempo 
inclui o prazo de carência durante os quais as opções não podem ser exercidas.  
 
f. número máximo de ações abrangidas  
 
O número máximo de ações abrangidas corresponde ao número máximo de opções que podem 
ser outorgadas no âmbito do Plano de Opções, considerando o limite abaixo descrito no item “g”.  
 
g. número máximo de opções a serem outorgadas  
 
O número máximo de opções a serem outorgadas correspondem a 1.375.000 opções, conforme 
determinado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de março de 2013.  
 
h. condições de aquisição de ações  
 
Para exercício de opção por parte do beneficiário, este deverá manifestar formalmente o exercício 
das opções à nossa Companhia através de uma notificação de exercício.  
 
Os beneficiários adquirirão o direito de exercer as opções se forem Administradores da 
Companhia em 1º de janeiro de 2014, observado que, as opções somente poderão ser exercidas, 
o que ocorrer primeiro, (a) após 31 de dezembro de 2018 (sendo o prazo limite para o exercício 
das opções 31 de dezembro de 2020), ou (b) nos prazos determinados abaixo, mediante a 
ocorrência dos seguintes eventos:  
 
i. se houver uma alienação a terceiros de ações da Companhia que representem mais de 

50% (cinquenta por cento) do seu capital social votante após 1º de janeiro de 2014, os 
beneficiários terão o prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato definitivo de 
transferência das referidas ações para exercer a suas opções. Caso não exerçam neste 
prazo as opções caducarão, não mais podendo mais serem exercidas;  

 
ii. na hipótese de haver uma oferta pública de ações de emissão da Companhia, os 

beneficiários somente poderão exercer as suas opções, desde que manifestem tal interesse 
em até 30 dias após findo o período de 2 (dois) anos após a data de divulgação do anúncio 
de encerramento da oferta pública ou da data de envio do comunicado de encerramento à 
CVM, o que ocorrer primeiro;  

 

iii. na hipótese de desligamento do beneficiário por única e exclusiva vontade ou por iniciativa 
da Companhia, sem justa causa, o beneficiário terá o direito de exercer as suas opções no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias de seu desligamento e mediante pagamento à vista, 
nos termos e limites determinados no Contrato de Adesão; e  

 

iv. na hipótese de falecimento ou invalidez permanente do beneficiário após 1º de janeiro de 
2014 e enquanto empregado ou administrador da Companhia, os direitos decorrentes da 
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opção estender-se-ão a seus herdeiros e sucessores por mais 12 (doze) meses a contar 
da data do óbito ou invalidez permanente, ou até o término do prazo para o exercício da 
opção, se restar prazo inferior a 12 (doze) meses. Durante o prazo remanescente de 
validade da opção, esta poderá ser exercida, no todo ou em parte, pelos herdeiros ou 
sucessores do titular da opção, para pagamento à vista, partilhando-se entre eles esse 
direito na forma de disposição testamentária ou conforme estabelecido no inventário 
respectivo.  

 
Em caso de exercício das opções de compra dos Beneficiários, nos termos dos Contratos de 
Adesão vigente:  
 
i. a nossa Companhia terá a opção (“Opção de Compra da Companhia”) de adquirir de cada 

beneficiário do Plano de Opções as ações de sua titularidade que forem resultantes do 
exercício da opção, assim como qualquer outra ação de emissão da Companhia que o 
Beneficiário detiver, incluindo, sem limitar, às ações detidas em razão de desdobramento, 
bonificação, permuta, exercício de direito de preferência, subscrição ou reestruturação 
societária. Esta opção estende-se ainda a ações de sociedades que sucederem a nossa 
Companhia por força de incorporações, fusões, cisões ou qualquer outro tipo de 
reestruturação societária.  

 
ii. Cada beneficiário do Plano de Opções terá a opção (“Opção de Venda do Beneficiário”) de 

vender à nossa Companhia as ações de sua titularidade que forem resultantes do exercício 
da opção, assim como qualquer outra ação de emissão da Companhia que o beneficiário 
detiver incluindo, sem limitar, as ações detidas em razão de desdobramento, bonificação, 
permuta, exercício de direito de preferência, subscrição ou reestruturação societária. Esta 
opção estende-se ainda a ações de sociedades que sucederem a nossa Companhia por 
força de incorporações fusões, cisões ou qualquer outro tipo de reestruturação societária.  

 
As opções somente poderão ser exercidas caso o beneficiário esteja vinculado à nossa 
Companhia, na data de exercício, como empregado ou Administrador da Companhia. No caso 
de desligamento, aplicar-se-ão as disposições mencionadas no item “n” abaixo.  
 
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício  
 
O preço de aquisição ou de exercício será estabelecido em cada Contrato de Adesão firmado 
entre o respectivo beneficiário e a Companhia.  
 
Em 31 de dezembro de 2015, os Contratos de Adesão celebrados no âmbito do Plano de Opções 
de Ações apresentavam dois preços distintos de exercício/aquisição da opção de compra 
conforme o beneficiário, sendo de R$1,70 (um real e setenta centavos) ou R$4,15 (Quatro reais 
e quinze centavos), conforme atualizados até a referida data pela variação do IPCA.  
 
j. critérios para fixação do prazo de exercício  
 
Para informações sobre a fixação do prazo de exercício ver o item “h” acima.  
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k. forma de liquidação  
 
Após receber uma notificação de exercício das opções exercíveis por parte do beneficiário, o 
Conselho de Administração deverá reunir-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias para a 
aprovação do aumento de capital no montante necessário para o exercício da opção. A liquidação 
da compra e venda com a subscrição e/ou aquisição das ações e pagamento do preço deverá 
ser concluída em até 60 (sessenta) dias do envio da notificação acima mencionada. Aprovada a 
emissão das ações ou transferência de ações em tesouraria, conforme o caso, as ações resultado 
dos exercícios das opções serão transferidas e lançadas em nome do respectivo beneficiário, 
que deverá pagar à Companhia o preço de emissão ou de aquisição.  
 
O preço de aquisição das Ações deverá ser pago pelo beneficiário em moeda corrente nacional, 
no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data em que o Conselho de Administração aprovar o 
aumento de capital. No caso de aquisição de Ações em tesouraria, o Preço de Aquisição deverá 
ser pago no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data de recebimento da notificação de 
exercício.  
 
l. restrições à transferência das ações  
 
Nos termos do Plano de Opções, a Diretoria poderá determinar a suspensão do direito de 
exercício das opções, sempre que verificadas situações que, nos termos da Lei ou 
regulamentação em vigor restrinjam ou impeçam a negociação de ações por parte dos 
beneficiários, ou ainda quando expressamente determinado pela pelo Conselho de 
Administração.  
 
m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 
extinção do plano  
 
A Assembleia Geral da Companhia, conforme aplicável, poderá, a qualquer tempo, (i) alterar ou 
extinguir o Plano de Opções de Ações; (ii) estabelecer a regulamentação aplicável aos casos 
omissos; e (iii) prorrogar o prazo final para o exercício das opções vigentes. Adicionalmente, o 
Plano de Opções também poderá ser extinto pelo Conselho de Administração.  
 
Os direitos já garantidos aos beneficiários nos termos dos Contratos de Adesão, serão mantidos 
no caso de extinção do Plano de Opções por decisão da Assembleia Geral. Adicionalmente, o 
Plano poderá ser extinto, a qualquer tempo, no caso de dissolução e liquidação da nossa 
Companhia.  
 
n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos 
previstos no plano de remuneração baseado em ações  
 
As opções somente poderão ser exercidas caso o beneficiário esteja vinculado à Companhia, na 
data de exercício, como administrador. De acordo com os Contratos de Adesão celebrados até a 
data deste Formulário de Referência, na eventualidade do beneficiário retirar-se em definitivo da 
Companhia:  
 
i. até 31 de dezembro de 2013, por sua única e exclusiva vontade ou por iniciativa da 

Companhia, sem justa causa, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, 
independentemente de aviso prévio ou indenização, todas as opções que lhe tenham sido 
concedidas;  
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ii. a partir de 1º de janeiro de 2014, por sua única e exclusiva vontade ou por iniciativa da 
Companhia, sem justa causa, o Beneficiário terá o direito de exercer as suas opções no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias de seu desligamento, e mediante pagamento à vista;  

 
iii. em qualquer período, por iniciativa da Companhia, com justa causa, restarão 

automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 
indenização, todas as opções que lhe tenham sido concedidas, inclusive as opções que já 
sejam exercíveis.  

 
Adicionalmente, na hipótese de falecimento ou invalidez permanente do Beneficiário:  
 
i. até 31 de dezembro de 2013 estarão automaticamente extintas, de pleno direito, 

independentemente de aviso prévio ou indenização, todas as opções que lhe tenham sido 
concedidas;  

 
ii. na hipótese de falecimento ou invalidez permanente do beneficiário após 1º de janeiro de 

2014 e enquanto empregado ou administrador da Companhia, os direitos decorrentes das 
opções de compra estender-se-ão a seus herdeiros e sucessores por mais 12 (doze) meses 
a contar da data do óbito ou invalidez permanente, ou até o término do prazo para o 
exercício das opções, se restar prazo inferior a 12 (doze) meses. Durante o prazo 
remanescente de validade das opções, estas poderão ser exercidas, no todo ou em parte, 
pelos herdeiros ou sucessores do titular das opções, para pagamento à vista, partilhando-
se entre eles esse direito na forma de disposição testamentária ou conforme estabelecido 
no inventário respectivo 
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Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária Total 

Nº de membros (1) 0,00 4,00 4,00 

Preço médio ponderado de exercício:    

(a) das opções em aberto no início do exercício social 
(2) (3) n/a R$ 2,49 R$ 2,49 

(b) das opções perdidas durante o exercício social n/a n/a n/a 

(c) das opções exercidas durante o exercício social n/a n/a n/a 

(d) das opções expiradas durante o exercício social n/a n/a n/a 

Diluição potencial em caso de exercício de todas as 
opções outorgadas n/a 2,50% 2,50% 

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em ações 
reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015.  
(2) Em 10 de março de 2014, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, aprovou a alteração do preço de exercício de 750.000 
opções outorgadas aos Diretores da Companhia para R$1,50.  
(3) Considera a atualização do preço de exercício pelo IPCA nos termos dos Contratos de Adesão firmados.  

 

Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária Total 

Nº de membros (1) 0,00 4,00 4,00 

Preço médio ponderado de exercício:    

(a) das opções em aberto no início do exercício social 
(2) (3) n/a R$ 3,67 R$ 3,67 

(b) das opções perdidas durante o exercício social n/a n/a n/a 

(c) das opções exercidas durante o exercício social n/a R$ 3,67 n/a 

(d) das opções expiradas durante o exercício social n/a n/a n/a 

Diluição potencial em caso de exercício de todas as 
opções outorgadas n/a 2,50% 2,50% 

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em ações 
reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015.  
(2) Em 10 de março de 2014, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, aprovou a alteração do preço de exercício de 750.000 
opções outorgadas aos Diretores da Companhia para R$1,50.  
(3) Considera a atualização do preço de exercício pelo IPCA nos termos dos Contratos de Adesão firmados.  

 
Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária Total 

Nº de membros (1) 0,00 4,00 4,00 

Preço médio ponderado de exercício:    

(a) das opções em aberto no início do exercício social 
(2) (3) n/a R$ 3,49 R$ 3,49 

(b) das opções perdidas durante o exercício social n/a n/a n/a 

(c) das opções exercidas durante o exercício social n/a n/a n/a 

(d) das opções expiradas durante o exercício social n/a n/a n/a 

Diluição potencial em caso de exercício de todas as 
opções outorgadas n/a 2,50% 2,50% 

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em ações 
reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015.  
(2) As opções foram outorgadas em 30 de março de 2013.  

 

Outorgas ocorridas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Outorga de opções de compras de ações   

Data de outorga n/a n/a 

Quantidade de opções outorgadas n/a n/a 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a n/a 

Prazo máximo para exercício das opções n/a n/a 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga n/a n/a 
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Outorgas ocorridas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Outorga de opções de compras de ações   

Data de outorga n/a n/a 

Quantidade de opções outorgadas n/a n/a 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a n/a 

Prazo máximo para exercício das opções n/a n/a 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga n/a n/a 

 

Outorgas ocorridas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Outorga de opções de compras de ações   

Data de outorga n/a 30/03/2013 

Quantidade de opções outorgadas n/a 1.375.000 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis n/a 31/12/2018(1) 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 31/12/2020(1) 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a n/a 

Valor justo das opções na data da outorga n/a R$ 3,49  
(1) As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, se (i) houver uma alienação a terceiros de ações 
da Companhia que representem mais de 50% (cinquenta por cento) do seu capital social votante, situação na qual os beneficiários 
terão o prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato definitivo de transferência das referidas ações para exercer a sua 
Opção, (ii) houver uma oferta pública de ações de emissão da Companhia, situação na qual os beneficiários somente poderão exercer 
as suas Opções, desde que manifestem tal interesse em até 30 dias após findo o período de 2 (dois) anos após a data de divulgação 
do anúncio de encerramento da oferta pública ou da data de envio do comunicado de encerramento à CVM, o que ocorrer primeiro, 
e (iii) no caso de desligamento ou falecimento do beneficiários nas hipóteses previstas nos Contratos de Adesão ao Plano de Opções.  
(2) Em 10 de março de 2014, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, aprovou a alteração do preço de exercício de 
750.000 opções outorgadas aos Diretores da Companhia para R$1,50.  
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Opções em Aberto ao final do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2015 
 Conselho de 

administração 
Diretoria Estatutária(2) 

Nº de membros(1) 0,00 3,00 

Opções ainda não exercíveis n/a  

Quantidade n/a 750.000 

Data em que se tornarão exercíveis n/a 31/12/2018(3) 

Prazo máximo para exercício das opções n/a 31/12/2020(3) 

Prazo de restrição à transferência das ações n/a Não aplicável 

Preço médio ponderado de exercício social n/a R$ 1,64 

Valor justo das opções no último dia do exercício 
social 

n/a R$ 1,76 

Opções exercíveis   

Quantidade n/a  

Prazo máximo para exercício das opções n/a - 

Prazo de restrição à transferência das ações  n/a  

Prazo médio ponderado de exercício n/a  

Valor justo das opções no último dia do exercício 
social 

n/a  

Valor justo do total das opções no último dia do 
exercício social 

n/a  

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em ações 
reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015.  
(2) As opções detidas por membro do Conselho de Administração, outorgadas ao mesmo em virtude de cargo ocupado por este na 
Diretoria Estatutária da Companhia, encontram-se contabilizadas na coluna relativa à “Diretoria Estatutária”.  
(3) As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, se (i) houver uma alienação a terceiros de ações 
da Companhia que representem mais de 50% (cinquenta por cento) do seu capital social votante, situação na qual os beneficiários 
terão o prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato definitivo de transferência das referidas ações para exercer a sua 
Opção, (ii) houver uma oferta pública de ações de emissão da Companhia, situação na qual os beneficiários somente poderão exercer 
as suas Opções, desde que manifestem tal interesse em até 30 dias após findo o período de 2 (dois) anos após a data de divulgação 
do anúncio de encerramento da oferta pública ou da data de envio do comunicado de encerramento à CVM, o que ocorrer primeiro, 
e (iii) no caso de desligamento ou falecimento do beneficiários nas hipóteses previstas nos Contratos de Adesão ao Plano de Opções. 
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Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2015 
 Conselho de Administração Diretoria Estatutária(2) 

Nº de membros(1) 0,00 3,00 

Opções expiradas   

Número de ações n/a 500.000 

Preço médio ponderado de exercício n/a  

Diferença entre o valor de exercício 
e o valor de mercado das ações 
relativas às opções exercidas n/a  

Ações entregues   

Número de ações entregues n/a  

Preço médio ponderado de 
aquisição n/a  

Diferença entre o valor de aquisição 
e o valor de mercado das ações 
adquiridas n/a  

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em ações 
reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015. 
(2) As opções detidas por membro do Conselho de Administração, outorgadas ao mesmo em virtude de cargo ocupado por este na 
Diretoria Estatutária da Companhia, encontram-se contabilizadas na coluna relativa à “Diretoria Estatutária”. 

 
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2014 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária(2) 

Nº de membros(1) 0,00 4,00 

Opções exercidas   

Número de ações n/a 125.000 

Preço médio ponderado de exercício n/a R$ 3,67 

Diferença entre o valor de exercício 
e o valor de mercado das ações 
relativas às opções exercidas n/a n/a 

Ações entregues   

Número de ações entregues n/a n/a 

Preço médio ponderado de 
aquisição n/a n/a 

Diferença entre o valor de aquisição 
e o valor de mercado das ações 
adquiridas n/a n/a 

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em ações 
reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015. 
(2) As opções detidas por membro do Conselho de Administração, outorgadas ao mesmo em virtude de cargo ocupado por este na 
Diretoria Estatutária da Companhia, encontram-se contabilizadas na coluna relativa à “Diretoria Estatutária”. 

 
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2013 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária(2) 

Nº de membros(1) 0,00 4,00 

Opções exercidas   

Número de ações n/a  

Preço médio ponderado de exercício n/a  

Diferença entre o valor de exercício 
e o valor de mercado das ações 
relativas às opções exercidas n/a  

Ações entregues   

Número de ações entregues n/a  

Preço médio ponderado de 
aquisição n/a  

Diferença entre o valor de aquisição 
e o valor de mercado das ações 
adquiridas n/a  

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em ações 
reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015. 
(2) As opções detidas por membro do Conselho de Administração, outorgadas ao mesmo em virtude de cargo ocupado por este na 
Diretoria Estatutária da Companhia, encontram-se contabilizadas na coluna relativa à “Diretoria Estatutária”. 
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

a. modelo de precificação  
 
O valor justo das opções de compra de ações por nós outorgadas foi estimado na data de 
concessão das opções utilizando o modelo de precificação de Fluxo de Caixa Descontado. 
 
b. Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio 
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, 
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco. 
 
As premissas utilizadas para o cálculo de cada outorga são (i) a data de outorga; (ii) o preço de 
exercício estabelecido nos Contratos de Adesão; (iii) o prazo médio (em anos); (iv) dividend yield; 
e (v) pagamento de juros sobre capital próprio. 
 
c. Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados 
de exercício antecipado 
 
Não aplicável. 
 
d. Forma de determinação da volatilidade esperada 
 
Não aplicável. 
 
e. Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu 
valor justo 
. 
Não aplicável. 
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

Ações emitidas pela BR Home Centers S.A. 
 

Em 31/12/2015 ON PN 

Conselho de Administração 11.887.350 0 

Diretoria Executiva 11.887.350 0 

Conselho Fiscal 0 0 

Total 23.774.700 0 

 
Em 14 de março de 2016, os acionistas Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes e Gustavo 
Oliveira Aguinaga de Moraes, Diretor financeiro e Membro do Conselho respectivamente, cada 
um titular de 11.887.350 ações ordinárias de emissão da Companhia, cederam e transferiram, 
em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade de suas respectivas ações à acionista Vera 
Maria Oliveira Aguinaga de Moraes, a partir de então, não temos administradores ou conselheiros 
detentores de ações da Companhia. 
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

Não há planos de previdência conferidos aos membros do nosso Conselho de Administração e 
aos nossos Diretores Estatutários. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

495.761,00 354.227,04 740.202,53 26.702,88 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor da maior 
remuneração(Reais)

525.924,00 743.025,42 1.787.695,53 26.702,88 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor médio da 
remuneração(Reais)

567.567,03 623.223,73 1.004.792,55 26.702,88 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal

Valores anuais

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Nº de membros 
remunerados

4,00 0,00 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº de membros 4,58 4,17 5,00 5,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2013 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2015.

31/12/2014 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2015.

Diretoria Estatutária

31/12/2015 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2015.

31/12/2013 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2015. 

2 dos 3 membros do Conselho de Administração renunciaram ao recebimento de remuneração, e dessa forma, tais membros não foram considerados para fins do cálculo da remuneração 
média.

31/12/2014 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2015. 

2 dos 3 membros do Conselho de Administração renunciaram ao recebimento de remuneração, e dessa forma, tais membros não foram considerados para fins do cálculo da remuneração 
média.

Conselho de Administração

31/12/2015 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2015.

31/12/2013 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2015

31/12/2014 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2015

Conselho Fiscal

31/12/2015 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2015.

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

Os membros da Diretoria Estatutária celebraram contratos de trabalho junto à nossa Companhia, 
cuja vigência se refere ao período de mandato do Diretor, e que dispõe que, em caso de 
destituição do cargo de Diretor Estatutário, os referidos Diretores farão jus aos salários vincendos 
até o encerramento do referido contrato de trabalho. Salvo por referido mecanismo, não há 
arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de 
remuneração ou indenização para os nossos administradores no em caso de destituição do cargo 
ou aposentadoria. 
 
Para detalhes relativos a apólices de seguros envolvendo o pagamento ou reembolso de 
despesas suportadas pelos administradores da Companhia, ver o item 12.11 do Formulário de 
Referência da Companhia. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho
fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

 
Órgão Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2015 
Conselho de Administração 0,00% 

Diretoria Estatutária 18,16% 

Conselho Fiscal 0,00% 

  
Órgão Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2014 
Conselho de Administração 0,00% 

Diretoria Estatutária 18,16% 

Conselho Fiscal 0,00% 

  
Órgão Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2013 
Conselho de Administração 0,00% 

Diretoria Estatutária 0,00% 

Conselho Fiscal 0,00% 
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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

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, foi reconhecido o valor de 
R$414.363,56 (R$798.684,24 em 2014) como remuneração de membros da administração da 
Companhia a título de prestação de serviços conforme abaixo: 
 
Conselho de Administração Diretoria Total 
 

  2015   

Conselho de Administração  Diretoria  Total 

R$ 414.363.56  -  R$ 414.363.56 
 

  2014   

Conselho de Administração  Diretoria  Total 

R$ 798.684,24  -  R$ 798.684,24 
 
 

Os administradores da Companhia não receberam durante o exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2013 qualquer remuneração por outra razão que não o exercício de seus 
respectivos  cargos. 
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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

Salvo pela remuneração baseada em ações, a remuneração de nossos administradores é 
suportada pela Home Center Nordeste Comércio de Materiais para Construção S.A., controlada 
da nossa Companhia (“Home Center Nordeste”). A referida controlada celebrou em 1º de janeiro 
de 2013 contrato de compartilhamento de despesas administrativas com a nossa Companhia de 
demais sociedades do nosso grupo. 
 
Dessa forma, os valores preenchidos no item 13.2 do referido Formulário de Referência, salvo 
pelos valores apresentados na linha “Remuneração Baseada em Ações”, os quais foram pagos 
diretamente pela nossa Companhia, foram pagos pela nossa controlada Home Center Nordeste. 
Vide abaixo os quadros 
 
 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2015 - remuneração recebida em função do exercício do 
cargo no emissor 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Controladores diretos e 
indiretos 

0,00 0,00 n/a 0,00 

Controladas do emissor 26.702,88 2.599.457,00 n/a 2.626.159,88 

Sociedades sob controle 
comum 

0,00 0,00 n/a 0,00 

 
 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2014 - remuneração recebida em função do exercício do 
cargo no emissor 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Controladores diretos e 
indiretos 

0,00 0,00 n/a 0,00 

Controladas do emissor 180.000,00 1.939.231,94 n/a 2.119.231,94 

Sociedades sob controle 
comum 

0,00 0,00 n/a 0,00 

 
 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2013 - remuneração recebida em função do exercício do 
cargo no emissor 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Controladores diretos e 
indiretos 

0,00 0,00 n/a 0,00 

Controladas do emissor 0,00 3.879.674,21 n/a 3.879.674,21 

Sociedades sob controle 
comum 

0,00 0,00 n/a 0,00 

 
 
Adicionalmente, é importante destacar que parte dos nossos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria Estatutária que são também membros da Administração de nossas 
controladas ou da nossa acionista LAHIG Holding S.A, não recebem qualquer remuneração 
adicional pelo exercício de tais cargos. 
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13.16 - Outras informações relevantes

No item 13.2 deste Formulário de Referência informamos o número de membros do nosso 
Conselho de Administração, de nossa Diretoria e do nosso Conselho Fiscal. Para tanto, o 
cálculo do número de membros de cada órgão foi apurado nos termos do Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2015, 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 de membros dos órgãos de administração. Nos últimos 
três exercícios sociais e no exercício social corrente o cálculo dos membros do nosso 
Conselho de Administração e da nossa Diretoria se deu conforme demonstrado a seguir: 
 
Diretoria 
 
Em 2015   Em 2014  

Meses Nº de membros  Meses Nº de membros 

Janeiro 4,00  Janeiro 5,00 

Fevereiro 4,00  Fevereiro 5,00 

Março 4,00  Março 4,00 

Abril 4,00  Abril 4,00 

Maio 4,00  Maio 4,00 

Junho 4,00  Junho 4,00 

Julho 5,00  Julho 4,00 

Agosto 5,00  Agosto 4,00 

Setembro 5,00  Setembro 4,00 

Outubro 5,00  Outubro 4,00 

Novembro 5,00  Novembro 4,00 

Dezembro 5,00  Dezembro 4,00 

Total 55,00  Total 50,00 

Média 

(Total nº 

de meses) 

4,58  Média (Total nº 

de meses) 

4,17 

 
Em 2013     

Meses Nº de membros    

Janeiro 4,00    

Fevereiro 4,00    

Março 4,00    

Abril 4,00    

Maio 4,00    

Junho 4,00    

Julho 4,00    

Agosto 4,00    

Setembro 4,00    

Outubro 4,00    
Novembro 4,00    
Dezembro 4,00    
Total 48,00    

Média 

(Total nº 

de meses) 

4,00    
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13.16 - Outras informações relevantes

Conselho de Administração 
 
Em 2015   Em 2014  

Meses Nº de membros  Meses Nº de membros 

Janeiro 2,00  Janeiro 3,00 

Fevereiro 2,00  Fevereiro 3,00 
Março 2,00  Março 3,00 
Abril 5,00  Abril 3,00 
Maio 5,00  Maio 3,00 
Junho 5,00  Junho 3,00 
Julho 5,00  Julho 3,00 
Agosto 5,00  Agosto 3,00 
Setembro 5,00  Setembro 3,00 
Outubro 5,00  Outubro 3,00 
Novembro 5,00  Novembro 3,00 
Dezembro 5,00  Dezembro 3,00 
Total 51,00  Total 36,00 

Média 

(Total nº 

de meses) 

4,25  Média (Total nº 

de meses) 

3,00 

 
Em 2013     

Meses Nº de membros    

Janeiro 0,00    

Fevereiro 0,00    

Março 0,00    

Abril 0,00    

Maio 0,00    

Junho 0,00    

Julho 0,00    

Agosto 0,00    

Setembro 0,00    

Outubro 0,00    

Novembro 0,00    

Dezembro 0,00    

Total 0,00    

Média 

(Total nº 

de meses) 

0,00    
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

a. número de empregados: 
 
A tabela a seguir evidencia a composição do quadro de colaboradores de nossa Companhia 
(incluindo nossas subsidiárias) nas datas indicadas: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Por grupos    

Administrativo 190 200 197 

Operacional 2.147 2.114 1.971 

Total 2.337 2.314 2.168 

Por localização 

geográfica 

   

Goiás 412 430 436 

Distrito Federal 258 185 140 

São Paulo 110 116 103 

Rio de Janeiro 734 718 685 

Bahia 348 376 374 

Pernambuco 164 131 120 

Ceará 155 190 144 

Maranhão 156 168 166 

Total 2.337 2.314 2.168 
 

b. número de terceirizados: 

A tabela a seguir evidencia a composição dos trabalhadores terceirizados contratados por 
nossa Companhia (incluindo nossas subsidiárias) nas datas indicadas: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Por grupos    

Administrativo 4 155 165 

Operacional 308 375 768 

Total 312 530 933 

Por localização 

geográfica 

   

Goiás 49 64 60 

Distrito Federal 40 60 48 

São Paulo 19 2 36 

Rio de Janeiro 72 154 456 

Bahia 70 108 136 

Pernambuco 25 61 70 

Ceará 14 30 56 

Maranhão 23 51 71 

Total 312 530 933 

 
c. índice de rotatividade 
 
O índice de rotatividade dos empregados da nossa Companhia e de nossas controladas nos 
exercícios sociais encerrados em 2013, 2014 e 2015 foi de 4,34, 3,24 e 2,21 respectivamente. 
 
d. exposição a passivos e contingências trabalhistas 

 
Para informações relativas a nossa exposição a passivos e contingências trabalhistas, ver as 
informações prestadas na seção 4.3 e 4.6 deste Formulário de Referência 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

Não ocorreram modificações relevantes. 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

a. Política de salários e remuneração variável  
 
A estratégia de remuneração dos nossos colaboradores, busca reter os melhores 
profissionais, além de estimular a entrega de resultados individuais e coletivos. A política 
adotada tem por objetivo definir e manter critérios equitativos de valorização, visando ao 
equilíbrio competitivo interno e externo das estruturas de cargos e salários, bem como do 
plano de benefícios. 
 
Adotamos como prática a realização constante de pesquisas salariais para mantermos a 
remuneração dos nossos colaboradores em linha com a remuneração praticada no mercado. 
Adicionalmente, contamos com um plano de carreira, que proporciona perspectivas de 
crescimento salarial dentro do mesmo cargo ou por meio de promoções internas, com base 
no desempenho de nossos funcionários. Para tal, realizamos anualmente a avaliação de 
performance (desempenho) de todos os nossos colaboradores, a qual nos permite avaliar se 
o nível técnico e comportamental exigido para determinado cargo foi atingindo. 
 
Dispomos de remuneração variável, a qual consiste na concessão de bônus de performance 
aos nossos executivos (gerentes, coordenadores e encarregados) mediante o atingimento de 
metas pré-definidas. Adicionalmente, os nossos colaboradores também são elegíveis ao 
nosso Plano de Opção de Compra de Ações. Para mais informações sobre o referido Plano 
ver o item 13.4 deste Formulário de Referência. 
 
b. Política de benefícios 
 
Disponibilizamos os seguintes benefícios aos nossos colaboradores: planos ou seguros 
saúde, plano odontológico, convênio farmácia, cestas básicas a funcionários de cargos 
operacionais, empréstimo consignado em folha e seguro de vida. Buscamos oferecer planos 
de primeira linha e com abrangência de atendimento a nível nacional. 
 
Trabalhamos ainda com a Política de Incentivo Educacional (Bolsas de Estudos), que objetiva 
direcionar os investimentos na formação profissional nos cursos de graduação, de pós-
graduação, MBA e treinamentos que condizem com a função exercida, visando o 
aprimoramento e desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais dos colaboradores 
do grupo que cumpram os requisitos para entrar no programa. 
 
Temos também convênios com instituições de ensino que oferecem descontos para nossos 
colaboradores e dependentes em cursos de graduação, pós-graduação e cursos de línguas. 
Com esta iniciativa, incentivamos os colaboradores a investirem em suas carreiras e no 
crescimento profissional, visando a qualificação contínua dos mesmos. 
 
c. 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 
 
O Plano de Opções de Ações da nossa Companhia dispõe que é possível outorgar 
remuneração baseada em ações a empregados não administradores, no entanto, em 31 de 
dezembro de 2015, não havia sido celebrado com empregados não administradores nenhum 
Contrato de Adesão, no âmbito do referido plano. Para mais informações, ver o item 13.4 
deste Formulário de Referência. 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

Nossos colaboradores são representados pelos sindicatos das localidades em que possuímos 
estabelecimentos. Acreditamos manter relações amistosas com todos os Sindicatos 
envolvidos, havendo negociações coletivas anuais entre nós e os referidos sindicatos. 
Celebramos os acordos de convenções coletivas com os sindicatos e participamos ativamente 
de ações correlatas aos fechamentos de acordos entre o sindicato Patronal e os sindicatos 
dos funcionários, mantendo uma relação respeitosa e transparente. Zelamos pelo 
cumprimento das cláusulas definidas pelos acordos firmados entre as partes e nunca tivemos 
histórico de greves, manifestações e/ou paralisações de trabalho. 
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14.5 - Outras informações relevantes

Não ocorreu fato relevante a ser informado. 
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TOTAL

52.633.296 100,000000% 0 0,000000% 52.633.296 100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

125.000 0,237494% 0 0,000000% 125.000 0,237494%

OUTROS

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

11.936.232/0001-72 Brasileira-RJ Sim Sim 03/07/2015

Não

26.254.148 49,881253% 0 0,000000% 26.254.148 49,881253%

LAHIG Holding S.A.

154.849.807-63 Brasileira-RJ Sim Sim 10/10/2016

Vera Oliveira Aguinaga de Moraes

26.254.148 49,881253% 0 0,000000% 26.254.148 49,881253%

Não

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

3.005.734 100,000000 0 0,000000 3.005.734 100,000000

TOTAL 0 0.000000

31.911.548/0001-17 Não Não 03/07/2015

Sendas S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

709.831 23,615895 0 0,000000 709.831 23,615895

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

10.240.925/0001-63 Não Não 03/07/2015

Fundos sob a Gestão da Leblon Equities Participações Ltda.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.295.903 76,384105 0 0,000000 2.295.903 76,384105

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

LAHIG Holding S.A. 11.936.232/0001-72

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Total 0 0,000000%

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

Ações em Circulação

Quantidade preferenciais (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

1

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

14/03/2016

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

0

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

 O organograma do grupo em 31 de dezembro de 2015 era o seguinte: 
 

99,99% 99,00% 99,00%

TTI(9)

50,52%

Fundos geridos pela 

Leblon Equities(1)

Cidade Jardim(3)

23,71% 23,71% 2,45%

BR Home Centers 

S.A

Vera                   

Aguinaga

Gustavo              

Aguinaga

Lahig                   

Holding S.A

49,88%

76,38%

Guilherme              

Aguinaga

Quatre Log 

Transportes (5)(6)

Quatre       

Atacadista(7)(8)HCN(2)

Home Center 

Nacional(4)

100,00% 99,99%

 
(1) Participação detida pelos fundos de investimento sob a gestão discricionária da Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda., 
sendo (i) 65,98% das ações da sociedade, detidas pelo Leblon Equities Partners Fundo de Investimento em Participações e (ii) 
10,40% detidas pelo Leblon Equities Partners II-A Fundo de Investimento em Participações (LEP II-A).  
(2) Home Center Nordeste Comércio de Materiais para Construção S.A..  
(3) Home Center Brasil Materiais para Construção Ltda. A participação remanescente de 0,01% no capital social da sociedade é 
detida por nossa subsidiária integral Home Center Nordeste Comercio de Materiais para Construção S.A.  
(4) Home Center Nacional Ltda.  

(5) Quatre Log Transportes Ltda. 
(6) A participação remanescente de 1,00% no capital social da sociedade é detida por nossa subsidiária integral Home Center 
Brasil Materiais para Construção Ltda. 
(7) Quatre Atacadista de Materiais para Construção Ltda.  
(8) A participação remanescente de 1,00% no capital social da sociedade é detida por nossa subsidiária integral Home Center 
Brasil Materiais para Construção Ltda.  
(9) Tend Tudo Importação e Exportação Ltda.  

 
 Em 14 de março de 2016, os acionistas Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes e Gustavo 
Oliveira Aguinaga de Moraes, cada um titular de 11.887.350 ações (23,71%) ordinárias de 
emissão da Companhia, cederam e transferiram, em caráter irrevogável e irretratável, a 
totalidade de suas respectivas ações à acionista Vera Maria Oliveira Aguinaga de Moraes, 
que passou a ser titular de 25.000.974 ações ordinárias de emissão da Companhia e, por sua 
vez, detentora de 49,88% no Capital Social da Companhia. O novo Organograma na data 
desse Formulário de Referência ficou como segue: 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

i. Acordo de Acionistas da BR Home Centers S.A. 
 

a. Partes 
 
Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes, Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes e Vera 
Oliveira Aguinaga de Moraes (conjuntamente, “Acionistas Aguinaga”), e a LAHIG Holding S.A. 
(“LAHIG”, e em conjunto com Acionistas Aguinaga, “Acionistas”), com a interveniência da BR 
Home Centers S.A. 
 
b. data de celebração 
 
29 de julho de 2010. 
 
c. prazo de vigência 
 
O prazo de vigência do Acordo de Acionistas é de 12 anos contados do dia 29 de julho de 
2010, sendo que o referido acordo deixará de vigorar caso seja realizada oferta pública 
secundária de ações de nossa emissão, por meio da qual a LAHIG ou os Acionistas Aguinaga 
alienem ações representando mais de 50% da participação então detida no nosso capital 
social total, o que ocorrer primeiro. 
 
d. descrição da cláusula relativa ao exercício do direito de voto e do poder de 
controle 
 
A aprovação das seguintes matérias depende do voto afirmativo de Acionistas titulares de 
90% do capital votante da Companhia: 
 
(i) alteração do Estatuto Social que importe em: (a) modificação do objeto social, e/ou 

 
(ii) alteração na competência da Assembleia Geral de Acionistas e/ou seus respectivos 

quóruns de deliberação; 
 
(iii) outorga de plano de opção de compra de ações de emissão da Companhia; 

 

(iv) confissão de falência da Companhia e das subsidiárias e controladas; 
 

(v) liquidação, dissolução e extinção da Companhia, nomeação e destituição dos 
liquidantes e apreciação das contas correspondentes; e 

 

(vi) transação com Partes Relacionadas. 
 
A aprovação das seguintes matérias depende do voto afirmativo de Acionistas titulares de 
70% do capital votante da Companhia: 
 
(i) aprovação do orçamento; 

 
(ii) criação ou alteração nas preferências, vantagens ou condições de resgate ou 

amortização de valores mobiliários de emissão da Companhia, ou criação de uma nova 
classe de valores mobiliários mais favorecida, ficando desde já ressalvado que a 
Companhia não poderá emitir partes beneficiárias; 

 

(iii) aprovação da contratação, seja a Companhia credora ou devedora, de empréstimos ou 
outras obrigações de qualquer natureza, bem como a celebração de qualquer contrato, 
cujo valor (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza 
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realizados em um mesmo exercício social) supere a dívida líquida prevista no 
Orçamento em mais de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 

 

(iv) aprovação da realização de qualquer investimento pela Companhia, ou o 
desenvolvimento de novos projetos pela Companhia, cujo valor (considerado o ato 
isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e realizados num mesmo 
exercício social) supere os investimentos previstos no Orçamento em mais de 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais); 

 

(v) aprovação da aquisição ou alienação pela Companhia, de ativos/bens móveis, incluindo 
a constituição de quaisquer ônus sobre tais ativos/bens móveis, cujo valor de mercado 
represente, individualmente ou um conjunto de atos de mesma natureza realizados num 
mesmo exercício social, supere operações de tal natureza previstas no Orçamento em 
mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais); 

 

(vi) fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, transformação em outro tipo 
societário ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a 
Companhia e as suas subsidiárias e controladas; 

 

(vii) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras da 
Companhia; 

 

(viii) aprovação de quaisquer aumentos de capital social da Companhia, bem como 
respectivas condições, critérios e prazos para subscrição, divergentes dos critérios 
estabelecidos no Acordo de Acionistas; 

 

(ix) atribuição a administradores ou empregados da Companhia e/ou das suas subsidiárias 
e controladas de participação nos lucros da Companhia e/ou das suas subsidiárias e 
controladas; 

 

(x) aprovação da constituição de ônus sobre quaisquer ativos da Companhia para garantia 
de obrigações de terceiros, exceto se a operação encontrar-se expressa e 
especificamente contemplada no Orçamento; 

 

(xi) fixação da remuneração individual dos diretores da Companhia (incluindo salário, 
benefícios e outros direitos a qualquer título); 

 

(xii) outorga de garantias de qualquer natureza pela Companhia ou pelas suas subsidiárias 
e controladas, que excedam o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), em uma única 
operação ou em uma série de operações relacionadas, realizadas em um mesmo 
período de 12 (doze) meses; 

 

(xiii) liquidação, dissolução e extinção das subsidiárias e controladas, nomeação e 
destituição dos liquidantes e apreciação das contas correspondentes; 

 

(xiv) distribuição de dividendos; 
 

(xv) redução do capital social da Companhia havendo devolução em pecúnia aos seus 
acionistas; 

 

(xvi) resgate de ações, amortização de ações ou aquisição de ações para cancelamento ou 
manutenção em tesouraria ou, ainda, alienação de ações mantidas em tesouraria; 

 

(xvii) emissão de qualquer Valor Mobiliário; 
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(xviii) recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia e das subsidiárias e controladas; 
 

(xix) aprovação da constituição de consórcio, joint-venture ou qualquer outro tipo de 
associação entre a Companhia e qualquer de suas subsidiárias e controladas e 
terceiros, bem como a aquisição de participação em outras sociedades, constituição de 
novas sociedades pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias e controladas; 

 

(xx) aprovação do exercício do direito de voto da Companhia, na qualidade de acionista de 
suas subsidiárias e controladas, ou a ser proferido pelos integrantes do conselho de 
administração das controladas e subsidiárias indicados pela Companhia; 

 
A aprovação da eleição e destituição dos diretores da Companhia depende do voto afirmativo 
de Acionistas titulares de 55% do capital votante da Companhia: 
 
Adicionalmente, os Acionistas se comprometem a fazer com que a Companhia e, caso tenha 
poder para tal, qualquer sociedade na qual a Companhia venha a participar ou deter 
participação societária ou qualquer valor mobiliário conversível em participação societária, 
adote as seguintes práticas se governança corporativa: 
 
(i) proibição de emissão de partes beneficiárias; 

 
(ii) disponibilização de contratos com Partes Relacionadas, acordos de acionistas e 

programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários 
de emissão da respectiva sociedade; 

 

(iii) adesão a câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários; 
 

(iv) no caso de abertura de capital da Companhia ou de qualquer sociedade na qual a 
Companhia venha a participar, obrigar-se perante qualquer fundo de investimento em 
participações que detenha ações da Companhia, a aderir segmento especial de bolsa 
de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que 
assegure, no mínimo, níveis diferenciados de governança corporativa previstos no 
incisos anteriores; e 

 

(v) auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes 
registrados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 
e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores 
 
A aprovação da eleição e destituição dos diretores da Companhia depende do voto afirmativo 
de acionistas titulares de 55% do capital votante da Companhia. 
 
f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para 
adquiri-las 
 
Os Acionistas não poderão criar ônus sobre suas ações sem a aprovação prévia e por escrito 
dos demais signatários do Acordo de Acionistas. 
 
Nos termos da cláusula 6.3 do Acordo de Acionistas, a efetiva formalização da transferência 
de titularidade das ações a terceiros está condicionada aos seguintes requisitos: 
 
Nenhum dos Acionistas poderá transferir, direta ou indiretamente, suas ações sem antes tê-
las ofertado a outros Acionistas (“Acionistas Ofertados”), os quais terão o direito de preferência 
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(“Direito de Preferência”) para adquirir a totalidade de tais ações, na proporção da participação 
detida por cada um no capital social da nossa Companhia (“Ações Ofertadas”). Tal oferta 
deverá ser realizada nos termos previstos no Acordo de Acionistas observado que somente 
será considerada válida a manifestação de intenção de compra dos Acionistas Ofertados que 
abranger a totalidade das Ações Ofertadas, não sendo permitida a aquisição parcial de Ações 
Ofertadas para este efeito. O Direito de Preferência somente será outorgado àqueles 
Acionistas que detiverem participação no capital social total igual ou superior a 30%. Aplicam-
se à cessão, por qualquer dos Acionistas, a qualquer título, no todo ou em parte, de direito de 
subscrição de ações em aumento de capital da Companhia, bônus de subscrição e/ou 
quaisquer direitos, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia, ou, 
ainda, de direito de preferência, as mesmas regras relativas ao exercício do Direito de 
Preferência. 
 
No Prazo para o Exercício do Direito de Preferência, os Acionistas Ofertados que não 
desejarem exercer seu Direito de Preferência, poderão apresentar comunicação por escrito 
ao Acionista Vendedor indicando que desejam exercer o direito de transferir o mesmo 
percentual das Ações por eles detidas (em relação ao percentual que as Ações Ofertadas 
representem no total de ações detidas pelo Acionista Vendedor), nos mesmos termos e 
condições oferecidos para ou pelo terceiro (“Direito de Venda Conjunta”), sendo que o não 
envio da comunicação no prazo previsto será considerado como renúncia ao exercício do 
Direito de Venda Conjunta. 
 
Caso (i) os aumentos de capital previstos no Acordo de Acionistas tenham sido realizados, (ii) 
os Acionistas Ofertados não exerçam o Direito de Preferência, e (iii) os Acionistas Ofertados 
não exerçam o Direito de Venda Conjunta, os Acionistas Ofertados poderão adquirir do 
Acionista Vendedor, concomitantemente à consumação da transferência a terceiro, tantas 
ações quanto forem necessárias para atingir uma participação de 55% do capital social total 
da Companhia, pelo preço por ação equivalente a 140% do preço ofertado. 
 
As restrições às transferências acima descritas não se aplicam à: 
 
i. transferência fiduciária de uma ação a cada um dos membros indicados para o Conselho 

de Administração que não possuam outras ações da Companhia, observado que tais 
membros (a) não poderão transferir de qualquer forma esta ação a terceiros e (b) ficarão 
obrigados a devolver a ação transferida no caso de deixarem de ser Conselheiros da 
Companhia; 

 
ii. transferência de ações efetuadas pelos Acionistas aos seus controladores ou empresas 

sob controle comum, desde que os adquirentes concordem previamente e por escrito 
com todos os termos do Acordo de Acionistas e assumam todas as obrigações do 
Acionista cedente; 

 

iii. transferências de Ações pela LAHIG (a) aos seus controladores, (b) a quotistas de 
fundos geridos pela Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda., (c) a sócios da Leblon 
Equities Gestão de Recursos Ltda., (d) a fundos geridos pela Leblon Equities Gestão de 
Recursos Ltda., e (e) a sociedades, nas quais a Leblon Equities Gestão de Recursos 
Ltda. detenha, no mínimo, 90% do capital social total; e 

 

iv. transferências de ações entre os Acionistas Aguinaga ou pelos Acionistas Aguinaga a 
sociedades nas quais detenham, no mínimo, 90% do capital social total. 

 
A efetiva formalização da transferência de titularidade das Ações a terceiros estará 
condicionada cumulativamente: 
 
i. à estrita observância dos procedimentos previstos no Acordo de Acionistas; 
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ii. à simultânea adesão formal e irrestrita do terceiro adquirente das ações ao Acordo de 

Acionistas, por escrito em forma e conteúdo satisfatórios aos Acionistas, obrigando-se 
e vinculando-se tal Terceiro a todos os termos e condições do presente Acordo de 
Acionistas; 

 

iii. ao recebimento de todos os consentimentos necessários em decorrência da 
transferência, devendo os custos relacionados à obtenção de tais consentimentos ser 
de responsabilidade do Acionista titular das ações que estão sendo transferidas; e 

 

iv. ao fato de a transferência não resultar em infração da legislação aplicável, de qualquer 
concessão, licença, permissão ou outra autorização, ou qualquer contrato, acordo ou 
instrumento a que a Companhia ou qualquer um dos Acionistas estejam sujeitos. 

 
g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de 
membros do conselho de administração 
 
Os Acionistas se comprometem a exercer seus direitos de voto nas Assembleias Gerais de 
Acionistas e/ou das suas subsidiárias e controladas, bem como a orientar os seus 
representantes no Conselho de Administração da Companhia e/ou das suas subsidiárias e 
controladas, de modo a assegurar o cumprimento dos termos e condições do Acordo de 
Acionistas, obrigando-se a praticar, diretamente ou por meio de seus representantes nos 
órgãos de administração da Companhia e das suas subsidiárias e controladas, todos os atos 
necessários para implementar as deliberações tomadas em Assembleia Geral da Companhia, 
incluindo, mas não se limitando à convocação de Assembleias Gerais das suas subsidiárias 
e controladas para aprovação das mesmas deliberações. 
 
ii. Acordo de Acionistas da Lahig Holding S.A. 
 
a. Partes 
 
Maraú Fundo de Investimentos em Participações, Leblon Equities Partners II-A Fundo de 
Investimento em Participações (desde 29 de novembro de 2011) (em conjunto, “Acionistas 
Controladores da LAHIG”) celebraram acordo de acionistas com a Sendas S.A., com a 
interveniência de Sendas Empreendimentos e Participações Ltda. e LAHIG Holding S.A. 
(“LAHIG”). O Maraú Fundo de Investimento e Participações teve a sua razão social alterada 
para Leblon Equities Partners II Fundo de Investimento em Participações. 
 
b. data de celebração 

 
O acordo de acionistas foi celebrado em 06 de maio de 2010, tendo sido aditado em 12 de 
julho de 2010, 30 de julho de 2010 e 29 de novembro de 2011. 
 
c. prazo de vigência 
 
O prazo de vigência do Acordo de Acionistas é de 30 anos contados do dia 06 de maio de 
2010, devendo ser automaticamente prorrogado por períodos sucessivos de cinco anos, a 
menos que uma das partes notifique a outra dentro de seis meses antes do término do prazo 
original ou de suas prorrogações. Nos termos do Acordo de Acionistas, os Acionistas 
Controladores da LAHIG possuem uma opção de compra de 599.886 ações de emissão da 
LAHIG, representativas de 19,96% do seu capital social, a qual pode ser exercida a qualquer 
momento, nos termos e condições constantes do referido acordo. Caso exercida a opção, os 
Acionistas Controladores da LAHIG passarão a deter 96,34% do seu capital social. 
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d. descrição da cláusula relativa ao exercício do direito de voto e do poder de 
controle 
 
A aprovação das seguintes matérias relativas às subsidiárias da LAHIG (“Subsidiárias”), 
depende do voto afirmativo de Acionistas titulares de 80% do capital votante da LAHIG: 
 
v. modificações nos contratos sociais das Subsidiárias, que afetem quaisquer dos direitos 

assegurados à Sendas; 
 

vi. aumento do capital das Subsidiárias, exceto na hipótese de incorporação de lucros ou 
reservas; 

 

vii. transformação, fusão, incorporação e cisão da LAHIG ou das Subsidiárias e, ainda, a 
incorporação de sociedade nas Subsidiárias; 

 

viii. pedido de liquidação das Subsidiárias; 
 

ix. redução da parcela do lucro líquido fixada no Estatuto Social a ser distribuída, em cada 
exercício, a título de dividendo obrigatório, ou das parcelas fixadas nos contratos sociais 
das Subsidiárias; 

 

x. mudança do objeto social das Subsidiárias; 
 

xi. redução do capital social das Subsidiárias, ou recompra de ações de sua emissão; 
 

xii. assunção pelas Subsidiárias de qualquer endividamento não previsto no orçamento, em 
valor superior a R$5.000.000,00; 

 

xiii. transações entre, de um lado, a LAHIG e/ou suas Subsidiárias e, de outro, parte 
relacionada, fora do curso normal dos negócios da LAHIG e/ou das Subsidiárias; 

 

xiv. alterações da política de dividendos das Subsidiárias; 
 

xv. aquisição de sociedades pelas Subsidiárias, cujo ramo de negócios seja diferente 
daqueles constantes dos respectivos objetos sociais; 

 

xvi. outorga de garantias reais ou fidejussórias em favor de terceiros pelas Subsidiárias; 
 

xvii. renúncia de direito com valor superior a R$100.000,00 pela LAHIG pelas Subsidiárias, 
ou, quando fora do curso normal dos respectivos negócios, de qualquer obrigação de 
que a LAHIG e/ou as Subsidiárias sejam credoras; e 

 

xviii. orientação dos votos a serem proferidos pelo representante da LAHIG nas reuniões de 
sócios e assembleias gerais das Subsidiárias e sociedades de que a LAHIG participe 
em relação às seguintes matérias: mudança do objeto social, reorganização societária, 
participação em grupos de sociedades, mudanças das disposições do contrato social 
ou estatutárias sobre a administração, distribuição de resultados e alienação de parte 
substancial de ativos ou marcas. 

 
e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores 
 
Não há no referido Acordo de Acionistas cláusulas relativas à indicação de administradores 
em controladas ou coligadas. 
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f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para 
adquiri-las 
 
Não há no referido Acordo de Acionistas cláusulas relativas à transferência de ações das 
Subsidiárias e à preferência para adquiri-las. 
 
g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de 
membros do conselho de administração 
 
O Acordo de Acionistas não prevê restrição ou vinculação direta ao exercício do direito de 
voto de membros do Conselho de Administração das Subsidiárias. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

Em 14 de março de 2016, os acionistas Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes e Gustavo 
Oliveira Aguinaga de Moraes, cada um titular de 11.887.350 ações ordinárias de emissão da 
Companhia, cederam e transferiram, em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade de suas 
respectivas ações à acionista Vera Maria Oliveira Aguinaga de Moraes, que passou a ser 
titular de 25.000.974 ações ordinárias de emissão da Companhia. 
 
Em 10 de outubro de 2016, foi aprovado o aporte de recursos estáveis de longo prazo na 
Companhia com aumento de capital no valor de R$ 10.025.392,00 (dez milhões, vinte e cinco 
mil, trezentos e noventa e dois reais), com a emissão de 2.506.348 (duas milhões, quintas e 
seis mil, trezentas e quarenta e oito) ações ordinárias nominativas.  No dia 20 de outubro de 
2016 houve o depósito por parte dos acionistas majoritários Lahig Holding S/A e Vera Maria 
Oliveira Aguinaga de Moraes no valor de R$ 5.012.696,00 (cinco milhões, doze mil, seiscentos 
e noventa e seis reais) cada um. 
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15.7 - Principais operações societárias

Não houve eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de 
ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações de ativos 
importantes envolvendo a Companhia, controladas ou coligadas nos exercícios sociais findos 
em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015. 
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15.8 - Outras informações relevantes

A LAHIG Holding S.A., por sua vez é controlada pelos fundos de investimento sob a gestão 
discricionária da Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda., os quais detém em conjunto, 
2.295.903 ações correspondentes a 76,38% do capital social da Companhia, o qual é 
composto exclusivamente por ações ordinárias, sendo (i) 1.983.266 ações, representativas 
de 65,98% do capital da sociedade, detidas pelo Leblon Equities Partners II Fundo de 
Investimento em Participações (“LEP-II”) e (ii) 312.637 ações, representativas de 10,40% 
detidas pelo Leblon Equities Partners II-A Fundo de Investimento em Participações (“LEP II-
A”). 
 
Os fundos LEP-II e LEP-II –A são fundos de investimento em participações, administrados 
pelo BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e 
pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, respectivamente, e geridos pela Leblon 
Equities Gestão de Recursos Ltda., a qual é responsável pelas decisões de investimento dos 
mesmos. Os referidos fundos, portanto, representam uma pluralidade de acionistas sem 
ingerência direta nas decisões de investimento destes fundos. 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

Celebramos, no curso normal de nossos negócios, operações com partes relacionadas em 
condições semelhantes àquelas que teriam sido obtidas se tais operações tivessem sido 
celebradas com terceiros. 
 
As deliberações referentes a eventuais transações entre nós e nossas partes relacionadas 
são de competência do nosso Conselho de Administração, nos termos do nosso Estatuto 
Social, observado também o disposto na Lei das Sociedades por Ações e os pronunciamentos 
contábeis. 
 
Não adotamos regras, política ou práticas específicas quanto à realização de transações com 
partes relacionadas por entendermos que os mecanismos oferecidos pela Lei das Sociedades 
por Ações e por nosso Estatuto Social são suficientes e eficientes para tal fim. 
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Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Home Center Nordeste Comércio de Materiais 
para Construção S.A

31/12/2015 1.657.542,87 2.718.619,36 Não aplicável Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Não há

Garantia e seguros Não há

Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Contrato de repasse de valores, sendo realizado o registro de créditos para futura análise do saldo exigível.

Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Contrato de repasse de valores, sendo realizado o registro de créditos para futura análise do saldo exigível.

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Contrato de repasse de valores, sendo realizado o registro de créditos para futura análise do saldo exigível.

Home Center Nordeste Comércio de Materiais 
para Construção S.A.

31/12/2013 86.602,18 86.602,18 Não aplicável Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Não há

Home Center Nordeste Comércio de Materiais 
para Construção S.A.

31/12/2014 974.474,31 1.061.076,49 Não aplicável Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controlada

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Rescisão ou extinção Não há

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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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.  
 
Adotamos práticas de governança corporativa recomendadas e/ou exigidas pela legislação 
brasileira e regulamentação aplicável. Todas as decisões inerentes aos nossos negócios são 
submetidas a prévia análise e deliberação por nossa Administração, conforme as 
competências estabelecidas em nosso Estatuto Social.  
 
Para mais informações sobre conflitos de interesses, consultar a seção 12 deste Formulário 
de Referência.  
 
b. demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o 
pagamento compensatório adequado  
 
Todas as operações e negócios celebrados entre nós e nossas Partes Relacionadas são 
realizadas no intuito de maximizar a nossa eficiência operacional e proporcionar melhorias 
gerenciais e de resultado para nós. Em todas as nossas operações avaliamos o preço, prazo, 
capacidade técnica e encargos financeiros em face de condições de mercado. Nosso Estatuto 
Social determina a prévia autorização de nosso Conselho de Administração em operações 
com partes relacionadas.  
 
Devido à restrição de caracteres do Sistema Empresas.Net para inclusão de dados no item 
16.2, apresentamos abaixo informações adicionais acerca do contrato de compartilhamento 
de recursos celebrados entre as nossas Controladas:  
 

  Partes: Home Center Nordeste Comércio de Materiais para Construção S.A., Home 
Center Nacional S.A. e a Home Center Brasil Materiais para Construção Ltda. 
(denominada anteriormente como Cidade Jardim Materiais para Construção Ltda).  
 

 Objeto: Contrato de repasse de valores, sendo realizado o registro de créditos para 
futura análise do saldo exigível (Contrato de Compartilhamento de Despesas). O 
contrato prevê o compartilhamento de gastos corporativos entre nossas controladas e 
reembolso de despesas diversas, observado um índice de rateio baseado no 
faturamento mensal de cada controlada, dividido pela soma do faturamento de todas 
as controladas, conforme cálculo abaixo:  

 
R1= F1/ (F1+F2+F3)  
R2 = F2/ (F1+F2+F3)  
R3 = F3/ (F1+F2+F3)  
Onde:  
R1 = Índice da Home Center Nordeste Comércio de Materiais para 
Construção S.A.  
R2 = Índice da Home Center Nacional S.A.  
R3 = Home Center Brasil Materiais para Construção Ltda.  
F1 = Faturamento da Home Center Nordeste Comércio de Materiais para 
Construção S.A.  
F2 = Faturamento da Home Center Nacional S.A.  
F3 = Faturamento da Home Center Brasil Materiais para Construção Ltda.  
 

Visando a otimização de gastos operacionais, as sociedades acima descritas definiram que 
os gastos decorrentes da atuação corporativa do Centro de Apoio às Lojas - CAL não são 
passíveis de individualização e são suportados integralmente pela Home Center Nordeste 
Comércio de Materiais de Construção S.A. Ademais, a fim de manter a justa paridade entre 
as sociedades do grupo, a nossa Companhia e as controladas que são partes do referido 
contrato reavaliam, anualmente, o percentual de participação de cada uma no rateio de 
despesas comuns 
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16.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que não tenham sido divulgadas nos itens 16.1 a 16.3 
deste Formulário de Referência. 
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Tipo de capital Capital Autorizado

10/10/2016 26.385.949,74 52.633.296 0 52.633.296

Tipo de capital Capital Integralizado

10/10/2016 26.385.949,74 52.633.296 0 52.633.296

Tipo de capital Capital Subscrito

10/10/2016 26.385.949,74 Integralizado 52.633.296 0 52.633.296

Tipo de capital Capital Emitido

10/10/2016 26.385.949,74 Integralizado 52.633.296 0 52.633.296

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Calculado de acordo com o disposto no inciso I, paragrafo 1° do art. 170 da lei 4.604/76.

Forma de integralização Moeda corrente nacional

10/10/2016 Assembléia geral 10/10/2016 10.025.392,00 Subscrição 
particular

52.633.296 0 52.633.296 0,61277831 4,00 R$ por Unidade

Forma de integralização Moeda corrente nacional

Critério para determinação do 
preço de emissão

O preço de emissão corresponde ao preço de exercício da opção de compra de ação no âmbito do Plano de Opções de Compra de Ações da nossa Companhia. Para informações sobre o referido Plano ver o 
item 13.4 do Formulário de Referência da Companhia.

10/03/2014 Assembleia Geral 10/03/2014 459.307,74 Subscrição 
particular

125.000 0 125.000 0,25000000 3,67 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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13/03/2013 1.998 0 1.998 50.001.948 0 50.001.948

Desdobramento

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades) Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Data 
aprovação

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações
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A Companhia não sofreu reduções de capital social nos ultimos 3 exercícios sociais ou no exercício social corrente.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
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17.5 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que não tenham sido divulgadas nos itens 17.1 a 17.4 
deste Formulário de Referência. 
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Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Conversibilidade Não

Descrição das características 
do reembolso de capital

As ações ordinárias possuem direito a reembolso do capital, no caso de nossa liquidação. Ainda, 
qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em 
Assembleia Geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, 
com base no valor econômico.



De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre 
outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da Companhia; (ii) redução do dividendo mínimo 
obrigatório da Companhia; (iii) mudança do objeto social da Companhia; (iv) fusão ou incorporação 
da Companhia em outra sociedade; e (v) participação da Companhia em um grupo de sociedades.

Resgatável Não

Restrição a circulação Não

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por ações, nem o Estatuto Social nem a assembleia-geral 
poderão privar o acionista dos direitos de: (i) participar dos lucros sociais; (ii) participar do acervo da 
companhia, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos 
negócios sociais; (iv) preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em 
ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 
171 e 172; e (v) retirar-se da sociedade nos casos previstos na referida lei. 

Vide item 18.10 deste Formulário de Referência.

Direito a reembolso de capital Sim

Tag along 100,000000

Direito a voto Pleno

Direito a dividendos Mínimo de 1% do lucro líquido ajustado conforme disposto no nosso Estatuto Social.

Espécie de ações ou CDA Ordinária

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por 
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou 
resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações 
dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na 
legislação vigente e no Regulamento do BOVESPA MAIS, de forma a assegurar-lhes 
tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. 
 
A oferta pública de aquisição (“OPA”) acima descrita também deverá ser efetivada: (i) quando 
houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos 
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do 
Controle da Companhia; e (ii) em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o 
Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante 
ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação 
e anexar documentação que comprove esse valor. 
 
Adicionalmente, nosso Estatuto Social prevê que em caso de cancelamento de registro de 
companhia aberta ou de saída do BOVESPA MAIS, seja para que as nossas ações passem 
a ter registro para negociação fora do BOVESPA MAIS, seja devido à reorganização societária 
da qual a companhia resultante não seja admitida para negociação no BOVESPA MAIS, 
nossa acionista controladora ou nós, conforme o caso, deverá(emos) realizar oferta pública 
de aquisição de ações dos demais acionistas, de acordo com o disposto no Regulamento do 
BOVESPA MAIS, que deverá ter como preço mínimo a ser ofertado o correspondente ao valor 
econômico das nossas ações, a ser apurado em laudo de avaliação nos termos dos 
parágrafos 1º e 2º do artigo 34 do nosso Estatuto Social e da legislação vigente. 
 
A apuração do valor econômico das nossas ações para fins de saída do BOVESPA MAIS, ou 
cancelamento de registro de companhia aberta será realizada por instituição escolhida pela 
Assembleia Geral dentre as instituições qualificadas e indicadas em lista tríplice por nosso 
Conselho de Administração. A escolha da instituição ou empresa especializada responsável 
pela determinação do valor econômico em questão deverá ser tomada, não se computando 
os votos em branco, pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações em 
circulação presentes na respectiva Assembleia Geral, a qual, se instalada em primeira 
convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem no mínimo 20% 
do total das ações em circulação ou, se instalada em segunda convocação, poderá contar 
com a presença de qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação. 
 
Nas hipóteses de nossa saída do BOVESPA MAIS ou de cancelamento do registro de 
companhia aberta, os custos incorridos com a preparação do laudo de avaliação supra 
referido serão integralmente suportados pelo ofertante. 
 
A saída da Companhia do BOVESPA MAIS em razão de descumprimento de obrigações 
constantes do Regulamento do BOVESPA MAIS está condicionada à efetivação de OPA de 
ações, no mínimo, pelo valor econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de 
que trata o Artigo 34 deste Estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares 
aplicáveis. 
 
O Acionista Controlador estará dispensado de proceder à OPA de ações se a Companhia sair 
do BOVESPA MAIS em razão da celebração do contrato de participação da Companhia no 
segmento especial da BM&FBOVESPA denominado Novo Mercado ou se a companhia 
resultante de reorganização societária obtiver autorização para negociação de valores 
mobiliários no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da 
Assembleia Geral que aprovou a referida operação. 
 
O Acionista Controlador poderá ainda ser dispensado de proceder à OPA se a Companhia 
sair do BOVESPA MAIS em razão de assinatura do contrato de participação da Companhia 
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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

em um dos outros segmentos especiais da BM&FBOVESPA denominados BOVESPA MAIS 
– Nível 2 ou Nível 2 de Governança Corporativa; ou se a companhia resultante da operação 
de reorganização societária, tiver os valores mobiliários de sua emissão admitidos à 
negociação, no prazo de 120 dias contados da data da Assembleia Geral que aprovar a 
referida operação, em um dos segmentos mencionados anteriormente, mediante (i) anuência 
expressa da totalidade dos acionistas; ou (ii) deliberação da maioria dos votos dos acionistas 
representantes das Ações em Circulação presentes em Assembleia, que se instalada em 
primeira convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, 20% do total das Ações em Circulação, ou que se instalada em segunda convocação 
poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações 
em Circulação. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

Nosso Estatuto Social não prevê hipótese adicional de suspensão de direitos às estabelecidas 
na Lei das Sociedades por Ação, que prevê que a Assembleia Geral de nossos acionistas 
pode deliberar a suspensão dos direitos do acionista que deixar de cumprir qualquer 
obrigação imposta pela Lei das Sociedades por Ações, por sua regulamentação ou por nosso 
Estatuto Social, cessando a suspensão logo que regularizada a obrigação que tenha dado 
causa à suspensão. Não obstante, essa suspensão não abrangerá o direito de fiscalização e 
solicitação de informações de nossos acionistas, nos termos do nosso Estatuto Social. 
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Todas as ações de emissão da Companhia estão em poder dos controladores.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários 
negociados
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Na data deste formulário, a Companha não possui outros valores mobiliários emitidos no Brasil ou fora.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

As ações ordinárias de nossa emissão são admitidas à negociação no segmento do Bovespa 
Mais da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

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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A Companhia não possui valores mobiliários emitidos fora do Brasil.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos emitidos no exterior

PÁGINA: 228 de 243

Formulário de Referência - 2016 - BR HOME CENTERS S.A. Versão : 3



18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

Não realizamos qualquer oferta pública de aquisição de ações de emissão de terceiros. 
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários. 
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

Não há ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de 
terceiros. 
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18.12 - Outras infomações relevantes

 
Não há outras informações relevantes sobre valores mobiliários. 
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A Companhia não possui plano de recompra de suas ações.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
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Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Ordinária

Quantidade final 125.000

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade cancelada 0

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade Inicial 0

Quantidade adquirida 125.000 3,67

Ações

Exercício social 31/12/2014

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Ordinária

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Quantidade final 125.000

Quantidade cancelada 0

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade alienada 125.000 0,00

Quantidade Inicial 125.000

Quantidade adquirida 125.000 1,45

Ações

Exercício social 31/12/2015

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

Não há outras informações relevantes a serem divulgadas. 
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Principais características e locais de consulta

Em reunião de nosso Conselho de Administração realizada em 16 de junho de 2015, aprovamos nosso Manual das Políticas de 
Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da BR Home Centers S.A., que contém a nossa Política de 
Negociação de Valores Mobiliários (“Política de Negociação”), a qual, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 
(“Instrução CVM nº 358”), visa regulamentar as operações com valores mobiliários de nossa emissão (“Valores Mobiliários”), 
estabelecendo as restrições, condutas e políticas de negociação a serem observadas pelas pessoas sujeitas à Política de Negociação 
(“Pessoas Vinculadas”). Neste sentido, a nossa Política de Negociação estabelece i) as regras para negociação de Valores Mobiliários 
pelas Pessoas Vinculadas, dentro dos limites legais; e (ii) normas para coibir a utilização de informações privilegiadas sobre ato ou fato 
relevante relativo a nós (“Informações Privilegiadas”), em benefício próprio das Pessoas Vinculadas em negociações com Valores 
Mobiliários. Tais regras também procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de 
Informações Privilegiadas) e tipping (dicas de Informações Privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a 
transparência nas negociações de nossos Valores Mobiliários.

Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de fiscalização

Nos termos da Política de Negociação, é vedada a negociação de Valores Mobiliários pela nossa 
Companhia e Pessoas Vinculadas nas seguintes hipóteses, conforme aplicável: (i) sempre que 
ocorrer qualquer ato ou fato relevante, conforme definido na Instrução CVM 358, nos negócios da 
Companhia, coligadas e controladas de que tenham conhecimento; (ii) sempre que existir a 
intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização 
societária; (iii) somente em relação aos acionistas controladores, diretos ou indiretos, e 
administradores, sempre que estiver em curso ou houver sido outorgada opção ou mandato para 
o fim de aquisição ou a alienação de ações de emissão da Companhia pela própria Companhia, 
(iv) no período de 15 (quinze) dias corridos que anteceder a divulgação das informações 
trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da nossa Companhia; (v) em todos os períodos em que o Diretor 
de Relações com Investidores tenha determinado a proibição de negociação. 



Os ex-administradores que tenham se afastado antes da divulgação pública do negócio ou fato 
iniciado durante o seu período de gestão não poderão negociar valores mobiliários da 
Companhia: (i) pelo prazo de seis meses após o seu afastamento; ou (ii) até a divulgação, pela 
Companhia, do ato ou fato relevante ao mercado.



No que se refere à fiscalização da Política de Negociação, nosso Diretor de Relações com 
Investidores é o responsável pela execução e acompanhamento da referida política.

Cargo e/ou função Acionistas Controladores

Funcionários com acesso a informações relevantes

Administradores

Consultores

Data aprovação 16/06/2015

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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20.2 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas no item 20 deste 
Formulário de Referência. 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

O Manual das Políticas de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários 
da BR Home Centers S.A., aprovado por nosso Conselho de Administração em 16 de junho 
de 2015, contém a nossa política de divulgação de ato e fato relevantes (“Política de 
Divulgação”), elaborada nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 
nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM nº 358”). Nossa política tem como objetivo 
estabelecer as regras que deverão ser observadas pelo nosso Diretor de Relações com 
Investidores e demais pessoas vinculadas no que tange à divulgação de informações 
relevantes e à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes que ainda não tenham 
sido divulgadas ao público, conforme descritas no item 21.2 deste Formulário de Referência, 
abaixo. 
 
Para assegurar que as regras sobre divulgação de informações constantes em nossa Política 
de Divulgação sejam cumpridas, exigimos que cada um de nossos Conselheiros de 
Administração, Diretores, acionistas controladores e quaisquer pessoas que em virtude do 
cargo, função ou posição que ocupe na nossa Companhia tenha acesso a informação 
relevante assinem um termo de adesão à Política de Divulgação, por meio do qual se dão por 
cientes de seus termos e se comprometem a cumpri-los em sua integridade. Nos termos da 
referida Política de Divulgação, quaisquer pessoas vinculadas à referida política que tenham 
conhecimento de atos ou fatos que possam configurar uma informação relevante deverá 
comunicá-los imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores, cabendo ao referido 
Diretor zelar pela ampla e imediata disseminação da informação relevante, de forma clara e 
precisa e em linguagem acessível ao público investidor, de forma simultânea na CVM e nas 
Bolsas de Valores e em todos os mercados nos quais a Companhia tenha valores mobiliários 
admitidos a negociação, assim como ao público investidor em geral. 
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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

Nossa Política de Divulgação tem por objetivo disciplinar o uso e a divulgação de informações 
no âmbito da Companhia, suas coligadas e controladas, contemplando, ainda, os 
procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações não divulgadas, 
devendo ser observada tanto por nosso Diretor de Relações com Investidores quanto pelas 
demais pessoas vinculadas identificadas na Política de Divulgação. 
 
Sujeitam-se às normas e procedimentos da Política de Divulgação, os acionistas 
controladores, diretos ou indiretos, membros do Conselho de Administração, membros da 
Diretoria, membros do Conselho Fiscal (caso instalado) e de quaisquer órgãos com funções 
técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou quem quer que, em virtude de 
seu cargo, função ou posição em nossa Companhia, nossos controladores, controladas ou 
coligadas tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante (“Pessoa 
Vinculada”), as quais deverão aderir formalmente à Política de Divulgação por meio da 
assinatura do Termo de Adesão. 
 
Nossa Política de Divulgação prevê como regra geral a comunicação e divulgação simultânea 
à CVM, à BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) e 
às entidades de balcão organizado em que tenhamos valores mobiliários negociados, de ato 
ou fato relevante, que deverá ocorrer imediatamente após a deliberação, ocorrência ou 
conhecimento a seu respeito, conforme o caso, de modo claro e preciso e contendo, no 
mínimo, as informações exigidas pela regulamentação, divulgação essa a ser feita 
preferencialmente antes do início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores 
em que tenhamos nossos valores mobiliários negociados. 
 
O ato ou fato relevante deverá ser divulgado ao público por meio de pelo menos 1 (um) portal 
de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize ao mercado, com 
acesso gratuito, a íntegra do ato ou fato relevante. O portal de notícias por nós utilizado para 
divulgação de ato e fato relevante é o www.portalneo1.net. 
 
Além da divulgação no portal de notícias acima referido, o ato ou fato relevante também 
deverá ser divulgado na página eletrônica de Relações com Investidores da nossa Companhia 
(www.brhomecenters.com.br/ri) e por meio do sistema eletrônico disponível na página da 
CVM na rede mundial de computadores e, se for o caso, na página da BM&FBOVESPA, e 
demais entidades de balcão organizado em que tenhamos valores mobiliários negociados. 
 
O Diretor de Relações com Investidores poderá determinar a divulgação adicional do ato e 
fato relevante por meio de publicação nos jornais de grande circulação habitualmente 
utilizados pela nossa Companhia, podendo tal publicação ser feita de forma resumida, desde 
que indique os endereços na rede mundial de computadores onde a informação completa 
deverá estar disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido 
à CVM. 
 
Cumpre ao nosso Diretor Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM, à 
BM&FBOVESPA, e às entidades de balcão organizado em que tenhamos valores mobiliários 
negociados, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem 
como zelar por sua ampla e imediata disseminação ao mercado. 
 
Como forma de garantir a manutenção do sigilo acerca de informações relevantes não 
divulgadas, limitamos o contato com a imprensa e veículos de comunicação a poucos 
colaboradores designados pela nossa Diretoria, os quais também são orientados a respeito 
da nossa Política de Divulgação e assinam o respectivo termo de adesão. As reuniões com 
entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no 
exterior, relativas a matéria que possa consubstanciar informação relevante, deverão contar 
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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

com a presença do nosso Diretor Presidente, do nosso Diretor Financeiro ou do nosso Diretor 
de Relações com Investidores ou de outra pessoa indicada por este para este fim. Caso 
contrário, deverão ter o seu conteúdo reportado previamente ao nosso Diretor de Relações 
com Investidores, naquilo que possa consubstanciar informação relevante, visando a que a 
eventual informação relevante seja divulgada simultaneamente ao mercado. 
 
Nossa Política de Divulgação também impõe às Pessoas Vinculadas o dever de guardar sigilo 
absoluto acerca de atos e fatos relevantes que ainda não tenham sido divulgados, nos termos 
da Política de Divulgação e da Instrução CVM 358, às quais tenham acesso em razão do 
cargo ou posição que ocupam, até que tais informações sejam divulgadas ao público, bem 
como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam. Cabe a 
cada um dos Diretores orientar seus subordinados para que, caso identifiquem a existência 
de informação relevante, a comuniquem imediatamente ao Diretor de Relações com 
Investidores que deverá definir o tratamento a ser dado a tal informação, orientando a todos 
os colaboradores que tiverem acesso a ela sobre as regras aplicáveis constantes na nossa 
Política de Divulgação e das consequências de seu descumprimento. Adicionalmente, as 
Pessoas Vinculadas se obrigaram a não discutir atos e fatos relevantes em lugares públicos. 
Da mesma forma, as Pessoas Vinculadas somente deverão tratar de assuntos relacionados 
a atos e fatos relevantes com aqueles que tenham necessidade de conhecer tais informações, 
ou seja, aqueles que estejam envolvidos pelos motivos que ensejem a colocação dos valores 
mobiliários no mercado, bem como a organização para a devida prestação das informações 
ao público, sempre visando o fiel cumprimento das disposições da Instrução CVM 358 e da 
Política de Divulgação. 
 
Os atos ou fatos relevantes poderão, excepcionalmente, deixar de ser divulgados, se nossos 
acionistas controladores ou administradores entenderem que a sua revelação colocará em 
risco o nosso interesse legítimo. Caso a divulgação do ato ou fato relevante não divulgado ao 
público nos termos do item anterior escape ao controle, tornando-se de conhecimento de 
pessoas diversas das que tiveram originalmente conhecimento e/ou caso se verifique que 
ocorreu oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, 
os acionistas controladores ou os administradores ficam obrigados a, diretamente ou por meio 
do Diretor de Relações com Investidores, providenciar para que o referido ato e fato relevante 
seja imediatamente divulgado à CVM e, se for se o caso, à BM&FBOVESPA, e demais 
entidades de balcão organizado em que tenhamos valores mobiliários negociados. Neste 
caso, a Informação Relevante será realizada imediatamente, cabendo ao Diretor de Relações 
com Investidores avaliar a necessidade de solicitar às Bolsas de Valores a suspensão das 
negociações com os Valores Mobiliários até que a informação relevante seja disseminada. 
 
Sempre que uma informação relevante deixar de ser divulgada nos termos da Política de 
Divulgação, o nosso Diretor de Relações com Investidores deverá averiguar, junto aos demais 
Diretores, todas as pessoas que possuem acesso à referida informação relevante, 
comunicando-as do dever de sigilo descrito na Política de Divulgação e mantendo registro de 
tal comunicação. Caberá ao Diretor de Relações com Investidores acompanhar os fatos 
relacionados à informação relevante não divulgada para determinar o melhor momento para 
sua divulgação tão logo tal divulgação deixe de representar risco a interesse legítimo da nossa 
Companhia ou na hipótese de oscilação atípica da cotação dos Valores Mobiliários descrita 
acima. 
 
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. 
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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

Todas as Pessoas Vinculadas estão sujeitas a sanções administrativas, civis e penais, 
conforme aplicável, em razão do descumprimento das normas previstas na Política de 
Divulgação, devendo inclusive ressarcir a Companhia e/ou terceiros, integralmente e sem 
limitação, de todos os prejuízos que a nossa Companhia e/ou terceiros venham a incorrer e 
que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento. 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da 
política de divulgação de informações é O Sr. Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes, nosso 
Diretor de Relações com Investidores. 
 
Nosso Diretor de Relações com Investidores deve verificar o cumprimento da Política de 
Divulgação diante da ocorrência de ato ou fato relevante, informando qualquer irregularidade 
ao Conselho de Administração. 
 
No caso de violação do sigilo de ato ou fato relevante previamente a sua divulgação ao 
mercado, cabe a ele apurar o motivo que provocou tal violação e encaminhar ao Conselho de 
Administração suas conclusões para que este tome as providências cabíveis. Nosso Diretor 
de Relações com Investidores deve, ainda, monitorar a negociação de valores mobiliários de 
nossa emissão, especialmente em negociações que ocorrem em períodos que antecedem à 
divulgação ao mercado de ato ou fato relevante, com o propósito de identificar eventuais 
negociações vedadas pela legislação vigente por pessoas que tinham conhecimento de tal 
ato ou fato relevante, comunicando eventuais irregularidades ao Conselho de Administração 
e à CVM. 
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21.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas no item 21 deste Formulário 
de Referência. 
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