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A CSU Cardsystem S.A. ("Companhia") e seu acionista River Charles Netherlands Ltd. (nova denominação social da River Charles Investment Holding Company) ("Acionista
Vendedor") estão ofertando em conjunto 18.942.921 ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), sendo 5.571.597 Ações, a serem emitidas pela Companhia e
13.371.324 Ações de titularidade do Acionista Vendedor, por meio de uma oferta pública de distribuição primária e secundária, a ser realizada na República Federativa do
Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM
400”) (“Oferta Global”).
A Oferta Global compreenderá, simultaneamente: (i) a distribuição pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., (“CS” ou “Coordenador Líder”) e pelo Banco
Pactual S.A. (“Pactual” e, em conjunto com Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta Brasileira”) de Ações no Brasil (“Ações da Oferta Brasileira”), em mercado de
balcão não organizado, e, ainda, com esforços de venda no exterior, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional
(“CMN”), pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) e pela CVM, em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas na Regra 144A e no Regulamento S,
ambos do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América (“Securities Act”), editados pela Securities and Exchange Commission (“SEC” e “Oferta Brasileira”,
respectivamente); e (ii) a distribuição de Ações pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC e pelo Pactual Capital Corporation (conjuntamente, os “Coordenadores da Oferta
Internacional”), sob a forma de American Depositary Shares (“ADSs”) representadas por American Depositary Receipts, de acordo com as isenções de registro previstas na
Regra 144A e no Regulamento S, ambos do Securities Act da SEC (“Oferta Internacional”). Cada ADS representa 3 Ações.
A quantidade total de Ações objeto da Oferta Global poderá, ainda, ser acrescida de um lote suplementar de até 2.841.438 Ações, inclusive sob a forma de ADSs,
equivalente a até 15,0% das Ações da Oferta Global (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção para a aquisição de tais Ações do Lote Suplementar outorgada pelo
Acionista Vendedor aos Coordenadores da Oferta Brasileira e a ser exercida pelo Coordenador Líder (“Opção de Ações do Lote Suplementar”), nos termos do artigo 24,
caput, da Instrução CVM 400, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas exclusivamente a atender um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta Global. A Opção de Ações do Lote Suplementar poderá ser exercida no prazo de até 30 dias, a contar da data
de publicação do anúncio de início da distribuição pública primária e secundária de Ações, inclusive (“Anúncio de Início”).
O preço por Ação foi fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding realizado pelos Coordenadores.
Preço em R$
Por Ação
Total
(1)
(2)

18,00
18,00

Comissões em R$
0,76
0,76

Recursos Líquidos em R$ (1)
17,24
17,24

Sem dedução das despesas da Oferta Global.
Os valores acima indicados não incluem as Ações do Lote Suplementar.

A realização da Oferta Global foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 6 de abril de 2006. O aumento de capital, com exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, e o preço de emissão/venda por ação ("Preço por Ação"), foram aprovados em assembléia geral extraordinária da
Companhia realizada em 27 de abril de 2006. Os termos e condições da Oferta Global, bem como o Preço por Ação, foram aprovados pelos competentes órgãos de
administração do Acionista Vendedor antes da concessão do registro da Oferta Brasileira pela CVM.
Não foi nem será realizado nenhum registro da Oferta Global, das Ações ou das ADSs, na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, nem em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil.
Registro da Oferta Global na CVM: Distribuição Primária: CVM/SRE/REM/2006/16, em 28 de abril de 2006 e Distribuição Secundária: CVM/SRE/SEC/2006/17, em 28 de abril de 2006.
"O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade
da Companhia, bem como sobre as ações a serem distribuídas."
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Ações. Ao decidir por adquirir as Ações, potenciais investidores
deverão realizar sua própria análise e avaliação da condição financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. Ver seção
“Fatores de Risco” nas páginas 25 a 32 deste Prospecto para discussão de certos fatores de risco que devem ser considerados com relação à aquisição das Ações.
“A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as
Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, aprovado em Assembléia Geral da ANBID, e parte
integrante da ata registrada no 4º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob
o n.º 510718, atendendo, assim, a presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não
cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das
instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública.”
Coordenadores

Coordenadores Contratados

A data deste Prospecto Definitivo é 27 de abril de 2006

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

ÍNDICE
DEFINIÇÕES .......................................................................................................................................... 1
SUMÁRIO ........................................................................................................................................... 11
FATORES DE RISCO............................................................................................................................. 25
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA ....................................................................................................... 33
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ............................................................................................................ 46
CAPITALIZAÇÃO ................................................................................................................................. 47
DILUIÇÃO ........................................................................................................................................... 48
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS ..................................................................................... 50
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA .................................................................................. 51
IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES.............................................. 52
DECLARAÇÕES ................................................................................................................................... 54
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES ........................................................................ 55
APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OUTRAS INFORMAÇÕES ................................. 56
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS SELECIONADAS ........................................................ 57
INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO .................................................................................................. 60
DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O
RESULTADO OPERACIONAL................................................................................................................ 64
VISÃO GERAL DOS SETORES DE ATUAÇÃO DA CSU........................................................................... 80
ATIVIDADES DA CSU .......................................................................................................................... 89
ADMINISTRAÇÃO ............................................................................................................................. 112
PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTA VENDEDOR ........................................................................... 115
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS ..................................................................................... 117
DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL ..................................................................................................... 119
DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDOS ......................................................................................... 132
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA ................................................................................... 136
ANEXOS
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRA REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 2006 .......................A-1
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2006.....................A-4
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR REALIZADA
EM 27 DE ABRIL DE 2006 ..................................................................................................................A-6
DECLARAÇÕES DA COMPANHIA, DO ACIONISTA VENDEDOR E DO COORDENADOR LÍDER ...........A-15
ESTATUTO SOCIAL...........................................................................................................................A-20
INFORMAÇÕES ANUAIS – IAN (apenas informações não destacadas neste Prospecto) .....................A-32
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....................................................................................................A-47

i

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

DEFINIÇÕES
Neste Prospecto, utilizamos os termos “Companhia”, “CSU”, “nós” e “nosso” para nos referirmos à
CSU Cardsystem S.A. Para fins do presente Prospecto, os termos indicados abaixo terão, no singular ou
plural, o significado a eles atribuídos, salvo referência diversa neste Prospecto.
ABECS

Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviço.

ABRAREC

Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente.

Acionistas Controladores

Gstaad e River Charles.

Acionista Vendedor

River Charles.

Ações ou Ações Ordinárias

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

Ações do Lote Suplementar

Até 2.841.438 Ações equivalentes a até 15,0% das Ações inicialmente
ofertadas no âmbito da Oferta Global, nos termos do artigo 24, caput,
da Instrução CVM 400, sendo que, salvo se disposto de maneira diversa,
as referências às Ações englobarão as Ações do Lote Suplementar.

Acquirer

Instituição responsável pela afiliação de estabelecimentos comerciais
para que possam aceitar cartões de crédito de uma ou mais Bandeiras
como meios de pagamento.

Administração

A administração da Companhia, incluindo o Conselho de Administração
e a Diretoria Executiva.

Administradora de Cartões

Empresa como a CSU, a qual realiza a administração operacional de
Cartões em regime de terceirização, englobando todo o ciclo
operacional dos Cartões, desde a autorização de operações, até o
processamento dos Cartões, a administração de faturas, o suporte
técnico e operacional, a cobrança, prevenção de fraudes, o controle
operacional e contábil, o desenvolvimento e manutenção de sistemas e
o atendimento a Portadores (call center).
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Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

Advent

Os fundos Global Private Equity III L.P., Advent PGGM – A Global L.P.,
Advent PGGM – B Global L.P., Advent PGGM – E Global L.P., Advent
Latin American Private Equity Fund L.P., Advent Partners L.P., Advent
Partners GPE III L.P., Advent Partners (NA) GPE III L.P., Advent Latin
American Private Equity Fund (Parallel) L.P., todos eles administrados
pela Advent International Corporation, com sede em Delaware,
Estados Unidos.

ADSs

American Depositary Shares, representativos de 3 Ações.

ADRs

American Depositary Receipts, representativos de ADSs.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

ANDIMA

Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio informando acerca de resultado final da Oferta Global, a ser
publicado pela Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores
da Oferta Brasileira, nos termos da Instrução CVM 400.

Anúncio de Início

Anúncio divulgando o início do período de distribuição pública das
Ações a ser publicado pela Companhia, o Acionista Vendedor e os
Coordenadores da Oferta Brasileira, nos termos da Instrução CVM 400.

Aviso ao Mercado

Avisos ao mercado publicados pela Companhia e pelos Coordenadores da
Oferta Brasileira em 7 e 17 de abril de 2006 informando o início do
Período de Reserva e do Procedimento de Bookbuilding.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Banco CS ou CS

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Banco Pactual ou Pactual

Banco Pactual S.A.

Bandeiras

Bandeiras de cartões de crédito, tais como VISA, MASTERCARD,
AMERICAN EXPRESS e DINERS CLUB.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social S.A.

BOVESPA

Bolsa de Valores de São Paulo.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.
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BR GAAP

As práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais são baseadas na Lei
das Sociedades por Ações, na regulamentação editada pela CVM, nas
normas de contabilidade adotadas pelo IBRACON Instituto de Auditores
Independentes do Brasil e nas resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC.

CAGR

Taxa de Crescimento Cumulativo Anual (Compound Annual Growth
Rate).

CAIXA

Caixa Econômica Federal.

CardSystem

Unidade de Negócios da CSU responsável pela administração de
Cartões.

Cartões

Diferentes meios eletrônicos de pagamento na modalidade de cartões
de crédito, cartões de private label, cartões co-branded e voucheres de
pagamentos, excluindo os cartões de débito.

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.

CDI

Certificado de Depósito Interbancário.

CETIP

Central de Custódia de Liquidação Financeira de Títulos.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

COFINS

Contribuição para financiamento da Seguridade Social.

Companhia ou CSU

CSU Cardystem S.A.

Conselho de Administração

Conselho de Administração da Companhia.

Constituição Federal

Constituição da República Federativa do Brasil.

Contratos Comerciais

Contratos entre a Companhia e seus clientes para prestação de
serviços de (i) administração de Cartões; (ii) gestão e operacionalização
de call centers; (iii) aprovação de crédito e cobrança; e (iv)
desenvolvimento e gestão operacional de programas de marketing de
relacionamento e fidelização e/ou outros serviços relacionados.
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Contratos de Afiliação

Contratos firmados entre os Estabelecimentos Afiliados e as Bandeiras,
por meio dos quais os primeiros aderem ao sistema das Bandeiras para
fins de oferecer cartões de crédito como meio de pagamento de bens
e serviços.

Contrato de Distribuição

Instrumento Particular de Contrato de Distribuição de Ações Ordinárias
de Emissão da Companhia, celebrado entre o Acionista Vendedor, a
Companhia, os Coordenadores da Oferta Brasileira e a CBLC.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços
Estabilização de preço das Ações, celebrado entre a Companhia, o
Acionista Vendedor e o Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários.

Contrato do Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado, celebrado em 31 de março de
2006, entre a Companhia os Acionistas Controladores e a BOVESPA.

Coordenador Líder

CS.

Coordenadores Contratados

Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão, HSBC Bank Brasil S.A. – Banco
Múltiplo e Banco Santander Brasil S.A.

Coordenadores da Oferta

CS e Pactual.

Brasileira
Coordenadores da Oferta

CS LLC e Pactual Capital.

Internacional
Corretoras Consorciadas

Instituições

financeiras

integrantes

do

sistema

de

distribuição

autorizadas a operar na BOVESPA e indicadas no Aviso ao Mercado
e/ou no Anúncio de Início, subcontratadas pelos Coordenadores da
Oferta Brasileira em nome da Companhia e do Acionista Vendedor
para fazer parte do esforço de venda de colocação das Ações
exclusivamente aos Investidores Não-Institucionais.
CPMF

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e Créditos e Direitos de Natureza Financeira.

Credit&Risk

Unidade de Negócios da CSU responsável pelos serviços de análise e
aprovação de crédito e cobrança de valores.

CS LLC

Credit Suisse Securities (USA) LLC.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.
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Data de Liquidação

Terceiro dia útil contado da data de publicação do Anúncio de Início.

Deliberação CVM 476

Deliberação CVM n° 476, de 25 de janeiro de 2005.

Dia Útil

Dia em que bancos estão em funcionamento nas Cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Diretoria Executiva

Diretoria Executiva da Companhia.

Dólar, dólar, dólar norte-

Moeda corrente nos Estados Unidos da América.

americano ou US$
EBITDA

O lucro antes das receitas e despesas financeiras líquidas, do imposto
de renda e da contribuição social, das depreciações e amortizações e
das despesas com arrendamentos mercantis. Para fins de nosso
EBITDA, as despesas de arrendamento mercantil são tratadas como se
fossem despesas financeiras (arrendamento mercantil financeiro). O
EBITDA é utilizado como uma medida de desempenho pela nossa
Administração, mas não é uma medida adotada de acordo com o BR
GAAP, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados
e não deve ser considerado como um substituto para o lucro líquido,
ou como substituto para o fluxo de caixa, e tampouco como indicador
de liquidez. Considerando que o EBITDA não possui significado
padronizado, a nossa definição de EBITDA pode não ser comparável
àquelas utilizadas por outras empresas.

Emissores de Cartão

Instituições, financeiras ou não, que emitem Cartões.

Empresa Independente

Empresa prestadora de serviços em regime de terceirização que (i) não
pertencente ao grupo econômico de quaisquer de seus clientes e (ii)
não é vinculada com nenhum de seus clientes por meio de cláusula
de exclusividade.

Estabelecimentos Afiliados

Estabelecimentos comerciais e demais instituições autorizadas a aceitar
cartões de crédito dotados de Bandeiras como meio de pagamento de
bens e serviços, nos termos dos Contratos de Afiliação.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

FGTS

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
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FGV

Fundação Getúlio Vargas.

Governo Federal

Governo Federal do Brasil.

Gstaad

Gstaad Investment Holding Company, veículo de investimento direta e
indiretamente controlado pelo Sr. Marcos Ribeiro Leite, Advent e
outros investidores (ver “Principais Acionistas e Acionista Vendedor”).

IBGC

IBGC- Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

IFRS

International Financial Reporting Standards ou Normas Internacionais
de Contabilidade.

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna.

IGP-M

Índice Geral de Preços ao Mercado, divulgado pela FGV.

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

INPI

Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

INSS

Instituto Nacional de Seguridade Social.

Instituições Participantes da Oferta Em conjunto, os Coordenadores da Oferta Brasileira, os Coordenadores
Contratados e as Corretoras Consorciadas.
Instrução CVM 358

Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002.

Instrução CVM 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003.

Investidor Institucional

Pessoas físicas e jurídicas, cujos valores de investimento excedam o
limite máximo estabelecido para os Investidores Não-Institucionais,
fundos e clubes de investimento, carteiras administradas, fundos de
pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas
na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou BOVESPA, seguradoras, entidades
de previdência complementar e de capitalização e investidores
residentes e domiciliados no exterior, sendo que tais investidores
deverão adquirir as Ações objeto da Oferta Brasileira em conformidade
com o disposto na Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000 e
na Resolução CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000.
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Investidor Não-Institucional

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliados no
Brasil que não sejam considerados Investidores Institucionais e clubes
de investimento que decidirem participar da Oferta de Varejo.

Investidor Qualificado

Investidor Qualificado, conforme definido na Regra 144A.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores.

Lei de Licitações

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Lock-up

Possui o significado descrito no item “Restrições à Negociação de
Ações (Lock-up)” da Seção “Informações Relativas à Oferta” deste
Prospecto.

MarketSystem

Unidade de Negócios da CSU responsável pela desenvolvimento e
gestão operacional de programas de marketing de relacionamento e
fidelização.

Novo Mercado

Segmento de governança corporativa diferenciada da BOVESPA para
listagem de ações de companhias abertas.

Oferta ou Oferta Global

Venda de 5.571.597 Ações pela Companhia e de 13.371.324 Ações
de titularidade do Acionista Vendedor, a ser realizada através de venda
de Ações no Brasil, com esforços de colocação no exterior, e de Ações,
sob a forma de ADSs, no exterior.

Oferta Brasileira

A Oferta das Ações que serão colocadas no Brasil.

Oferta de Varejo

A Oferta Global realizada no Brasil junto a Investidores NãoInstitucionais.

Oferta Institucional

Oferta Global realizada no Brasil e destinada aos Investidores
Institucionais.

Oferta Internacional

Oferta das Ações e das ADSs que serão colocados no exterior.

Oferta Primária

Oferta de 5.571.597 novas Ações emitidas pela Companhia.

Oferta Secundária

Oferta de 13.371.324 Ações detidas pelo Acionista Vendedor.
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Opção de Ações do Lote

Opção outorgada pela Companhia aos Coordenadores da Oferta

Suplementar

Brasileira para distribuição das Ações do Lote Suplementar, no prazo
de até 30 dias a contar da data de publicação do Anúncio de Início.

PA

Posição de Atendimento de call centers, representando uma unidade
física de prestação de serviços de call center e telemarketing ocupada
por um ou mais atendentes, englobando todos os equipamentos
necessários à prestação de tais serviços (mobiliário, computadores,
telefones, etc.).

Pactual

Banco Pactual S.A.

Pactual Capital

Pactual Capital Corporation.

Período de Colocação

O prazo de até 3 Dias Úteis, a contar da data de publicação do
Anúncio de Início.

PIS

Programa de Integração Social.

Pedido de Reserva

Instrumento por meio do qual cada Investidor Não-Institucional que
deseja participar da Oferta de Varejo pode solicitar sua reserva para
subscrição/aquisição de Ações.

Período de Reserva

O período de 17 de abril de 2006 a 26 de abril de 2006 em que os
Investidores Não-Institucionais puderam efetuar Pedidos de Reserva.

Pessoa Vinculada

As pessoas referidas no artigo 55 da Instrução CVM 400.

Placement Facilitation

Contrato celebrado entre os Coordenadores da Oferta Internacional, a

Agreement

Companhia e o Acionista Vendedor regulando esforços de colocação das
Ações e/ou ADSs no âmbito da Oferta Internacional.

Portador

Pessoa física portadora dos diversos tipos de Cartões.

POS

Point of Sale – terminal de leitura de Cartões dos Estabelecimentos Afiliados.

Principal Mercado da

Mercado de administração de cartões de crédito em regime de

CardSystem

terceirização, excluídos, portanto, os cartões de crédito administrados
internamente pelos Emissores de Cartão e os cartões de crédito
administrados por Administradoras de Cartão que sejam pertencentes ao
mesmo grupo econômico do respectivo Emissor de Cartão. Estimamos que
tal mercado englobe um total de 21,0 milhões de cartões de crédito, ou
31,0% do total de cartões de crédito existentes no Brasil.
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Procedimento de Bookbuilding

Processo de fixação do preço de distribuição de acordo com os critérios
indicados no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei das
Sociedades por Ações, e ajustado para refletir as intenções de
investimento coletadas pelo CS e pelo Pactual, conforme previsto no
artigo 44 da Instrução CVM 400.

Prospecto Preliminar

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Ações de emissão da
Companhia.

Prospecto ou Prospecto

Este Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Ações de emissão da

Definitivo

Companhia.

Real, real ou R$

Moeda corrente no Brasil.

Regulamento do Novo

Regulamento de Listagem do Novo Mercado editado pela BOVESPA.

Mercado
Regulamento S

Regulation S do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América,
conforme alterado.

River Charles

River Charles Netherlands Ltd., nova denominação social da River
Charles Investment Holding Company (ver “Principais Acionistas e
Acionista Vendedor”).

Rule 144A ou Regra 144A

Rule 144A do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América,
conforme alterado.

SEC

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América, conforme
alterado.

SELIC

Taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais,
apurados pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a taxa básica
de juros, cuja meta é divulgada pelo Comitê de Política Monetária.

SLA

Services Level Agreement ou cláusulas de definição de parâmetros de
qualidade de serviços.

SPC

Serviço de Proteção ao Crédito.

TeleSystem

Unidade de Negócios da CSU responsável pelos serviços de gestão e
operacionalização de call centers.
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TJLP

Taxa de Juros de Longo Prazo.

Unidades de Negócios

Cada uma das Unidades de Negócios da CSU, quais sejam: a
CardSystem, a TeleSystem, a Credit&Risk e a MarketSystem.

U.S. GAAP

Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América.

Usuários

Usuários finais de serviços de nossos clientes e os clientes de nossos clientes.

Vision Plus

Software utilizado pela CSU e por outras Administradoras de Cartões no
mercado brasileiro e internacional para o processamento de Cartões.

VOIP

Voice Over Internet Protocol ou Voz sobre Protocolo de Internet
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SUMÁRIO
Apresentamos a seguir um resumo das nossas atividades, das nossas informações financeiras,
operacionais, pontos fortes e estratégia. O presente sumário não contém todas as
informações que o investidor deve considerar antes de investir em nossas Ações. O investidor
deve ler cuidadosamente o Prospecto como um todo, incluindo as informações contidas na
Seção “Fatores de Risco” e “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira
e o Resultado Operacional” e nas nossas demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, antes de tomar uma decisão de adquirir as Ações.
A Companhia
Somos a Empresa Independente líder no mercado brasileiro de administração de cartões de crédito em
termos de volume de cartões de crédito administrados para terceiros sem vínculos com a respectiva
Administradora de Cartões (o que denominamos o Principal Mercado da CardSystem - ver “Atividades
da CSU – Concorrência”). Administramos todos os diversos tipos de meios eletrônicos de pagamento
existentes e contamos com uma base de aproximadamente 12,8 milhões de Cartões, com
administração contratada incluindo cartões de crédito, cartões private label, voucheres, etc.
Iniciamos nossos negócios em 1992 prestando serviços de administração de cartões de crédito e outros
meios eletrônicos de pagamento por meio do que chamamos de modelo “Full Service”, o qual consiste
em oferecer um leque completo de serviços e soluções de negócios em relação a todo o ciclo
operacional do cartão de crédito e outros meios eletrônicos de pagamento, englobando a autorização
de operações, a administração de faturas, o suporte técnico e operacional, a cobrança, a prevenção de
fraudes, o controle operacional e contábil, o desenvolvimento e a manutenção de sistemas e o
atendimento a Portadores (call center), entre outros. Tal modelo possibilitou aos bancos comerciais a
emitirem cartões de crédito, com toda a atividade operacional em regime de terceirização.
Aproveitando-nos (i) de nossa vasta experiência nos vários serviços de nosso modelo Full Service, e (ii) da
tendência de terceirização de atividades operacionais acessórias por parte de empresas de diversos setores da
economia, temos expandido nossas atividades para prestar outros serviços a clientes e mercados distintos. Em
decorrência disto, além dos nossos serviços de administração de Cartões, passamos a prestar serviços
especializados relacionados a call centers, serviços de suporte para análise e aprovação de crédito e cobrança,
desenvolvimento e gestão de programas de fidelização para diferentes clientes dos mais diversos setores. Essas
atividades são desenvolvidas através de nossas seguintes Unidades de Negócios criadas estrategicamente para
esse fim: (i) CardSystem (nossa primeira Unidade de Negócios voltada para a administração Full Service de
Cartões); (ii) TeleSystem (serviços de call center); (iii) Credit&Risk (análise de crédito e cobrança); e (iv)
MarketSystem (programas de fidelização). Entre 2004 e 2005, ocupamos posição de liderança de mercado
com relação a cada uma de nossas Unidades de Negócios como atividade independente.
Desde nossa constituição em 1992, temos sido pioneiros no mercado de processamento de Cartões.
Por exemplo, em 1996, nos tornamos a primeira empresa do Brasil a prestar serviços de administração
de meios eletrônicos de pagamento simultaneamente para Cartões das Bandeiras VISA, MASTERCARD
e AMERICAN EXPRESS; e, em 1998, começamos a prestar serviços a clientes que desejavam emitir
voucheres eletrônicos e cartões private label. Apresentamos um crescimento significativo desde nossa
constituição, observado por meio (i) do aumento de nossa base de Cartões de aproximadamente 35 mil
Cartões em 1992 para 12,8 milhões de Cartões em 31 de dezembro de 2005 e do aumento de nossa
receita bruta de serviços de administração de Cartões de R$ 91,2 milhões em 2003 para R$ 118,0
milhões em 2005 (crescimento da CardSystem), (ii) do aumento de nosso número médio anual de PAs
operadas de 991 em 2003 para 3.308 em 2005 e do aumento de nossa receita bruta dos serviços de
call center de R$ 66,4 milhões em 2003 para R$ 163,3 milhões em 2005 (crescimento da TeleSystem),
e (iii) do aumento de nossa receita bruta anual de serviços de cobrança aumentado de R$ 32,3 milhões
em 2003 para R$ 51,8 milhões em 2005 (crescimento da Credit&Risk).
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A tabela a seguir demonstra, nos períodos indicados, alguns dos nossos principais indicadores
financeiros.
Em 31 de dezembro de
(em milhões de Reais)
2004
229,4
46,3

2005
313,6
60,3

Receitas Operacionais Líquidas ....
EBITDA(1)......................................

2003
177,9
34,2

(1)
Nosso EBITDA reflete o lucro antes das receitas e despesas financeiras líquidas, do imposto de renda e da contribuição social, das depreciações e
amortizações e das despesas com arrendamentos mercantis. Para fins de nosso EBITDA, as despesas de arrendamento mercantil são tratadas como
se fossem despesas financeiras (arrendamento mercantil financeiro). O EBITDA é utilizado como uma medida de desempenho pela nossa
Administração, mas não é uma medida adotada de acordo com o BR GAAP, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não
deve ser considerado como um substituto para o lucro líquido, ou como substituto para o fluxo de caixa, nem tampouco como indicador de
liquidez. Considerando que o EBITDA não possui significado padronizado, a nossa definição de EBITDA pode não ser comparável àquelas utilizadas
por outras empresas. Vide reconciliação entre nosso lucro líquido e EBITDA em “Sumário das Informações Financeiras”.

Além da nossa posição de liderança, por meio da nossa Unidade de Negócios CardSystem, no setor de
administração de cartões de crédito no Brasil, somos, por meio de nossas Unidades de Negócio
TeleSystem e Credit&Risk, a maior Empresa Independente de call center e prestadora de serviços de
cobrança no Brasil, em termos de receita bruta anual, de acordo com os dados disponíveis no SERASA.
Ademais, acreditamos ser, por intermédio de nossa Unidade de Negócios MarketSystem, a única empresa
no Brasil com atuação completa no desenvolvimento e gestão operacional de programas de marketing de
relacionamento e fidelização. Temos entre nossos clientes muitos dos maiores grupos nacionais e
multinacionais no Brasil, tais como CAIXA, Banco HSBC, Banco Santander-Banespa, Banco Safra, Banco
Alfa, Banestes, Banrisul, Br Distribuidora-Losango, Banco Nossa Caixa, Sky, Globo, Natura, TIM, Claro,
Telemar e Telefônica. A tabela abaixo demonstra, para os períodos indicados, nosso lucro bruto por
Unidade de Negócios, o percentual que cada uma de nossas Unidades de Negócios representou em
relação ao nosso lucro bruto bem como nossa margem bruta por Unidade de Negócios.
Lucro
Participação
Bruto
no Lucro
em 2005 Bruto (2005)

Margem
(1)
Bruta
em 2005

Lucro
Participação
Bruto em
no Lucro
2004
Bruto (2004)

Margem
(1)
Bruta
em 2004

Lucro
Participação Margem
(1)
Bruto em
no Lucro
Bruta
2003
Bruto (2003) em 2003

(em milhões de R$, exceto porcentagens)
CardSystem.....

47,4

74,4%

43,2%

36,0

65,0%

39,6%

40,3

95,3%

47,1%

TeleSystem......

13,0

20,4%

8,5%

12,8

23,1%

12,8%

(0,6)

(1,4)%

(0,9)%

Credit&Risk .....

2,9

4,6%

6,0%

6,6

11,9%

17,1%

2,6

6,1%

8,6%

(2)

0,4

0,6%

16,3%

-

Total ..............

63,7

100,0%

20,3%

55,4

MarketSystem

100,0%

(1)

24,1%

42,3

100,0%

23,8%

Margem bruta é a razão entre lucro bruto e receita líquida.
A Marketsystem foi criada com a aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas representativas do capital social da Marketsystem Ltda. em
28 de dezembro de 2005 e posterior incorporação da mesma em 29 de dezembro de 2005 e, portanto, só afeta os resultados da Companhia a
partir do mês de dezembro de 2005. Para mais informações relativas à Marketsytem Ltda. e seus principais dados operacionais e financeiros de
2005, ver “Atividades da CSU –Atividades de Nossas Unidades de Negócio - Unidade de Negócios MarketSystem”.

(2)
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CardSystem
Nossa principal Unidade de Negócio é a CardSystem. Esta Unidade de Negócio teve seu primeiro
contrato de administração de cartões de crédito em 1992 e desde então evoluiu para uma base de
Cartões com administração contratada englobando 12,8 milhões de Cartões em 31 de dezembro de
2005 (incluindo cartões de crédito da CAIXA cuja administração se iniciará ao final do primeiro
semestre de 2006) e para uma média anual de 10,1 milhões de Cartões processados e 142 milhões de
transações processadas em 2005. Administramos Cartões no modelo Full Service, através de nossa
central de processamento localizada na cidade de Belo Horizonte, com suporte de back-up localizado
na cidade de São Paulo, bem como através dos nossos diversos sites operacionais espalhados pelo país
atendendo clientes como Banco HSBC, Banco Nossa Caixa, Banco Banrisul e Losango. Com base em
nossa experiência, customizamos o Vision Plus, a plataforma de processamento que utilizamos, às
necessidades do mercado brasileiro, e formamos nossa própria equipe de técnicos para manutenção e
desenvolvimento da mesma. Adicionalmente, tiramos proveito do grande volume de serviços que
prestamos, o que nos gera significativa economia de escala. Recentemente, vencemos concorrência
pública para a administração de cartões de crédito da CAIXA, cuja implementação está prevista para
ocorrer até o final do primeiro semestre de 2006 e com prazo inicial relativamente à administração de
cartões de crédito até maio de 2008. O valor total do contrato é de R$ 196,8 milhões (em termo de
receita bruta), a ser faturado mensalmente de acordo com o volume de serviços prestados a cada mês.
Em 31 de dezembro de 2005, tínhamos um total de 17 clientes nesta Unidade de Negócios. Nossa
média anual de Cartões administrados em 2005 foi de aproximadamente 10,1 milhões de Cartões, ao
passo que tal média anual em 2004 e 2003 foi de aproximadamente 8,1 milhões e 7,4 milhões de
Cartões, respectivamente.
TeleSystem
Nossa Unidade de Negócios TeleSystem é especializada na prestação de serviços terceirizados de call
center e telemarketing, valendo-se de tecnologia avançada para atender às necessidades dos nossos
clientes. Prestamos serviços tais como administração e operacionalização de call centers, serviços de
telemarketing, serviços de venda por telefone e de pesquisa, entre outros. Realizamos nossas operações
em sites localizados nas cidades de São Paulo, Santo André, Barueri, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto
Alegre e Recife e temos uma carteira de clientes nacionais e multinacionais, tais como Claro, Tim,
Natura, Banco HSBC e TVA. Em 31 de dezembro de 2005, tínhamos um total de 12 clientes nesta
Unidade de Negócios. Durante 2005, a Unidade de Negócios TeleSystem teve uma média anual de
3.308 PAs, ao passo que em 2004 e 2003, tal média foi de 2.096 e 991 PAs, respectivamente. Em
2005, recebemos e efetuamos um total de 123 milhões de ligações, em nossas operações.
Credit&Risk
Nossa Unidade de Negócios Credit&Risk é especializada em serviços de suporte para análise e
aprovação de crédito e de cobrança envolvendo modelos de serviços que incluem alta tecnologia e
análise de dados. Acreditamos ser uma das empresas líderes entre as prestadoras de tais serviços no
Brasil e na América Latina, atendendo clientes como Claro, Losango, Banco HSBC, Brasil Telecom e
Banco Itaú. Em 31 de dezembro de 2005, tínhamos um total de 18 clientes nesta Unidade de
Negócios. Em 2005, o nosso número de contatos no ciclo de cobrança (telefonemas feitos e recebidos)
foi de 41,6 milhões.
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MarketSystem
Nossa Unidade de Negócios MarketSystem foi recentemente integrada aos nossos negócios através da
aquisição e incorporação da Marketsystem Ltda. em dezembro de 2005. Tal Unidade de Negócios é
especializada no gerenciamento de programas de incentivo e fidelização criados para atender às
necessidades dos nossos clientes. Como parte dos nossos serviços, desenhamos e implementamos
programas de relacionamento, gerenciamos bases de dados referentes à pontuação de programas de
fidelização dos clientes, negociamos e gerenciamos a logística e a entrega de recompensas, mantemos
um call center para prestação de informações aos consumidores sobre os programas de fidelização e
monitoramos indicadores de desempenho, dentre outros. Este é um novo mercado no Brasil e
acreditamos que tenha elevado potencial de crescimento para os próximos anos. Nossa metodologia foi
projetada e desenvolvida com utilização de técnicas avançadas de planejamento, engenharia financeira,
implementação, operação, premiação, logística, database e gestão. Atualmente gerimos programas de
fidelização de diversos clientes, dentre eles: Losango-BR Distribuidora, Banco HSBC, Banco SantanderBanespa, Nossa Caixa, Banco Safra e Banestes. Em 2005, o número de total de contas processadas em
programas de fidelização pela Marketsystem Ltda. foi de 2,7 milhões. Recentemente, também fomos
contratados pela Telemar para desenvolver um programa de relacionamento e fidelização para seus 2,0
milhões de Usuários com implementação em 2006. Para maiores informações financeiras e
operacionais relativas a Marketsystem Ltda. (ver “Atividades de CSU - Unidade de Negócios
MarketSystem”).
Pontos Fortes
Acreditamos que nossos principais pontos fortes e vantagens competitivas são os seguintes:
•

Liderança e escala. Acreditamos ocupar posição de liderança em todos os segmentos em que
atuamos (ver “Atividades de CSU – Concorrência”), os quais apresentam grande potencial de
crescimento. A liderança que conquistamos em pouco mais de uma década de atuação
propiciou-nos ganhos de escala e de sinergia dentre nossos negócios, nos permitindo
desenvolver serviços e soluções inovadores, com elevada relação custo-benefício e a preços
competitivos, bem como nos posicionando de forma vantajosa com relação aos nossos
concorrentes. Nossa liderança e experiência também nos possibilitaram conquistar uma sólida
carteira de clientes, da qual fazem parte grandes conglomerados do mercado financeiro, de
telecomunicações e de outros setores da economia nacional.

•

Independência. Somos uma Empresa Independente, o que consiste em não guardar qualquer
vínculo societário ou de exclusividade para com os nossos clientes. Isso nos posiciona em
condição favorável com relação ao tratamento das informações estratégicas e confidenciais de
nossos clientes e contribui para a consolidação de nossa posição de liderança entre Empresas
Independentes de serviços de administração de cartões, bem como para o incremento de
nossa penetração no mercado. Acreditamos que nossa independência nos confere, assim,
grande vantagem competitiva, nos posicionando de forma única no mercado e alavancando
nossa capacidade de venda de serviços e de conquista de novos clientes, inclusive clientes hoje
atendidos por nossos concorrentes.

•

Tecnologia e Segurança. Aplicamos o “Estado da Arte” em tecnologia em todas as nossas
atividades, com desenvolvimento e customização para cada cliente e produto. Além disso,
desenvolvemos nossa própria estrutura de back-up, em site exclusivo e independente, com
segmentação hierárquica por nível de acesso a dados e informações, o que confere grande
segurança para nossos clientes no trato de informações relativas a Portadores e Usuários, bem
como nos posiciona para operar sem interrupções significativas.
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•

Diversificação de serviços com foco de atuação. Oferecemos um amplo leque de serviços e
soluções aos nossos clientes por meio de nossas Unidades de Negócios, com foco em
atividades correlacionadas, favorecendo a geração de ganhos de escala significativos e o
aumento de competitividade, tanto para nós como para nossos clientes. São fatores que
demonstram as vantagens verificadas em função desta diversificação:
o

vendas cruzadas e escala. Oferecemos aos nossos clientes e potenciais clientes um leque
variado de serviços especializados, o que aumenta nossas chances de venda cruzada
(cross-sell) de outros serviços, tornando-nos, portanto, mais competitivos e eficientes em
termos de vendas. Além disso, essa diversificação dilui nossos custos entre nossas
diferentes Unidades de Negócios e nos possibilita sempre oferecer preços e condições
competitivas, propiciando aos nossos clientes ganhos de rentabilidade e economia de
custos e de tempo na execução de suas atividades gerais.

o

fidelização e customização. A fidelização de nossos clientes se amplia de acordo com o
volume e a diversificação dos serviços que a eles prestamos, gerando oportunidades de
maior customização dos nossos serviços e de oferecimento de soluções adicionais. Além
disso, nossos serviços apresentam relevantes switching costs, ou seja, custos relevantes
para nossos clientes relativos à eventual mudança dos sistemas operacionais em
decorrência de eventual troca da Administradora de Cartões, o que contribui para a
continuidade de nossos contratos e para recorrência de nossas receitas.

o

estabilidade. A diversificação dos nossos serviços contribui significativamente para a
estabilidade de nossas receitas e resultados, mesmo em períodos de grandes oscilações
macro-econômicas, pois o crescimento e a demanda dos nossos serviços variam de acordo
com diferentes condições de mercado.

•

Administração experiente e gestão integrada. Temos uma equipe experiente, alinhada e
engajada no cumprimento da missão e visão estratégica da Companhia. Boa parte de nossos
executivos-chave, além de possuírem vasta experiência no setor financeiro, estão na
Companhia há mais de 10 anos, o que contribui para uma administração eficiente e
especializada de nossos negócios. Nossa estratégia é voltada para oferecer os melhores
serviços aos nossos clientes. Nosso modelo de gestão apresenta forte integração entre nosso
orçamento corporativo e que chamamos de “Gestão por Objetivos (G.P.O)”, ferramenta de
estabelecimento de metas e avaliação de performance que rege nossa Administração e todos
os níveis gerenciais da Companhia.

•

Geração de caixa e solidez financeira. Temos uma sólida base de clientes e consistente
histórico de renovação de nossos Contratos Comerciais, o que nos garante expressiva geração
de receitas recorrentes. Temos uma gestão de negócios centrada na administração financeira,
o que alavancou o nosso crescimento desde 1992 a partir de um investimento inicial de apenas
R$ 200 mil. Tudo isso contribui para que apresentemos uma sólida posição financeira, com
confortáveis níveis de geração de caixa operacional e liquidez, comprovados pelo consistente
crescimento de (i) nosso faturamento bruto (crescimento médio anual de 35,1% de 2001 a
2005), (ii) lucro líquido (crescimento médio anual de 26,6% de 2001 a 2005), (iii) EBITDA
(crescimento médio anual de 37,4% de 2001 a 2005); e, ainda, pela manutenção de nossas
margens operacionais (ou seja, lucro antes do imposto de renda, contribuição social e
participação dos Administradores) em torno de 8,2% de nossa receita líquida entre os anos de
2001 e 2005. Tais fatores têm contribuído para uma significativa geração de caixa operacional,
bem como para a solidificação de nossa posição financeira com baixos níveis de alavancagem
(razão entre o total de nossos empréstimos, financiamentos e leasing, líquido de nossas
disponibilidades e o nosso EBITDA de 1,37/1 em 31 de dezembro de 2005). Acreditamos que a
nossa sólida condição financeira nos proporciona uma significativa capacidade de geração de
resultados e realização de novos investimentos.
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Estratégia
Os pontos-chave da nossa estratégia são:
•

•

•

Focar em nossos pilares de atuação. Pretendemos manter os pilares centrais de nossa
atuação, os quais entendemos serem fundamentais para que mantenhamos nossa posição de
liderança de mercado com relação aos serviços que prestamos, e consigamos, assim, gerar
valor para a Companhia e nossos acionistas. Tais pilares são:
o

Independência. Pretendemos sempre nos manter como uma Empresa Independente, sem
vinculação societária ou de exclusividade com qualquer de nossos clientes, e, assim,
alavancar nossa capacidade de venda de serviços e de conquista de novos clientes.

o

Diversificação. Pretendemos sempre manter a diversificação dos serviços que oferecemos,
o que nos posiciona para vender mais serviços (cross-sell) e ampliar nossa base de clientes
e nosso market share.

o

Tecnologia. Pretendemos fazer os investimentos necessários, de forma que mantenhamos
nosso atual “Estado da Arte” em tecnologia, e, portanto, nosso diferencial competitivo
existente em relação a produtos, qualidade e segurança.

o

Especialização. Pretendemos sempre oferecer serviços especializados, com base em nosso know
how e expertise, de forma a maximizar o relacionamento comercial com nossos clientes.

Expandir nossas atividades em ritmo acelerado. Pretendemos expandir nossas atividades
principais, ou seja, nossos serviços de administração de Cartões, gestão de call centers, e
serviços de cobrança, bem como desenvolver e aprofundar nossos serviços de suporte de
aprovação de crédito e de marketing de relacionamento e fidelização, buscando sempre o
melhor retorno para nossas operações. Pretendemos atingir tal expansão em ritmo acelerado
com base em 3 principais fatores de crescimento, quais sejam:
o

Crescimento das nossas atividades dentro de nossos clientes atuais. Pretendemos manter
esforços de cross sell, nos aproveitando de nossa sólida base de clientes e da diversificação
de serviços para oferecer soluções adicionais às já prestadas aos nossos clientes (aumento
de share of wallet), ou seja, conquista de uma parcela maior do business de cada cliente,
nos proporcionando, assim, redução de custos e ganhos de escala.

o

Conquista de novos clientes. Pretendemos ampliar nossa base de clientes e nosso market
share com relação a todos os serviços que prestamos, oferecendo serviços e soluções
integrados, customizados e sinérgicos.

o

Crescimento de nossos clientes. Pretendemos capturar o crescimento dos negócios de nossos
clientes através da contínua da renovação dos nossos Contratos Comerciais existentes.

Desenvolver novos negócios. Pretendemos sempre avaliar oportunidades inovadoras para
nossas operações, tais como a utilização de telefonia celular em operações eletrônicas de
pagamento, bem como a prestação de serviços de processamento de Cartões e de gestão de
call centers para clientes em outros países. O desenvolvimento de nossos negócios pode se dar
por meio do investimento em novas tecnologias e equipamentos e/ou da aquisição de novos
empreendimentos.
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•

Gerir nossos processos de forma eficiente. Parte de nossa estratégia está voltada ao
aumento de nossa eficiência operacional a ser gerada com a expansão de nossa base de
clientes e otimização de processos, como, por exemplo através de:
o

otimização de nossas operações com inovações tecnológicas. Pretendemos manter em
nossas operações a aplicação das ferramentas tecnológicas disponíveis mais avançadas,
realizando os investimentos necessários na aquisição, renovação e substituição de
equipamentos e softwares e no desenvolvimento e customização dos mesmos em nossos
sistemas, de forma a otimizar nossas operações e manter nossa posição de liderança no
mercado, inclusive mediante a substituição de concorrentes com menos sofisticação
tecnológica. Pretendemos nos manter preparados para os avanços relacionados a novos
formatos tecnológicos para meios eletrônicos de pagamentos, bem como para novas
tecnologias de comunicações, tal como VOIP.

o

treinamento e especialização de nossos funcionários. Pretendemos continuar investindo
recursos e tempo na seleção de pessoas com grande potencial e em programas e
treinamentos, de forma que mantenhamos nossa condição de excelente atendimento a
nossos clientes e Usuários.

gestão por resultados. Pretendemos manter a gestão de nossos Contratos Comerciais com
um foco financeiro, ou seja, buscando sempre a sua rentabilização e geração operacional
de caixa.
_______________
o

Nossa sede está localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Andrômeda, nº 2.000, nível
6 do bloco 5, Alphaville. O nosso número de telefone geral é (55 11) 3030-3700, o endereço do nosso website
é www.csu.com.br e o número de telefone e e-mail do nosso Departamento de Relações com Investidores são
(55 11) 2106-3925 e investidorescsu@csu.com.br, respectivamente.
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SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
As tabelas abaixo apresentam um resumo dos nossos dados financeiros e operacionais, nos períodos
indicados. As informações abaixo devem ser lidas em conjunto com nossas demonstrações financeiras
auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, cujo parecer se encontra anexo a
este Prospecto, bem como com as seções “Apresentação das Informações Financeiras e Outras
Informações”, “Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas” e “Discussão e Análise da
Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional” deste Prospecto.
As informações financeiras abaixo para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003
foram extraídas das demonstrações financeiras auditadas, elaboradas de acordo com o BR GAAP.
Demonstrações do resultado

Receita bruta da prestação de serviços...........................................
Deduções da receita bruta.............................................................
Receita líquida da prestação de serviços.........................................
Custo dos serviços prestados .........................................................
Lucro bruto ...................................................................................
Despesas comerciais, gerais e administrativas ................................
Outras receitas operacionais, líquidas ............................................
Despesas financeiras, líquidas ........................................................
Lucro operacional..........................................................................
Resultado não operacional ............................................................
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e
participação dos administradores................................................
Imposto de renda e contribuição social..........................................
Participação de administradores ....................................................

Exercícios findos em 31 de dezembro de
2004
2003
2005
(em milhares de Reais)
335.709
246.015
189.869
(22.065)
(16.631)
(11.995)
313.644
229.384
177.874
(174.041)
(135.564)
(249.926)
63.718
55.343
42.310
(34.244)
(33.310)
(26.350)
375
349
408
(4.616)
(2.846)
(2.026)
25.233
19.536
14.342
94
54
11
25.327
(7.974)
(1.298)
16.055

Lucro líquido do exercício ..............................................................
(1)

Lucro líquido por ação (em R$) ....................................................
(1)

0,1867

19.590
(5.551)
(1.152)
12.887
0,1498

14.353
(3.267)
(903)
10.183
0,1184

Lucro líquido por ação não considera o grupamento de ações ocorrido em 31 de janeiro de 2006, na proporção de 2 ações para cada ação existente.

Balanço patrimonial
2005

Em 31 de dezembro de
2004
(Em milhares de Reais)
685
33.410
2.906
40.843
3.635
11.764
45.135
45.319
97.926

2003

Disponibilidades...........................................................................
Contas a receber de clientes ........................................................
Impostos a recuperar ...................................................................
Ativo circulante............................................................................
Contas a receber de clientes, líquidas (longo prazo) .................................
Realizável a longo prazo...............................................................
Imobilizado ..................................................................................
Diferido .......................................................................................
Permanente .................................................................................
Total do ativo...............................................................................

20.492
34.609
4.383
61.699
3.128
15.740
52.840
25.226
78.250
155.689

Fornecedores ...............................................................................
Empréstimos e financiamentos – curto prazo ...............................
Salários e encargos sociais............................................................
Passivo circulante .........................................................................
Empréstimos e financiamentos – longo prazo ..............................
Provisão para contingências .........................................................
Exigível a longo prazo ..................................................................
Patrimônio líquido
Capital social ...........................................................................
Reserva de capital ....................................................................
Reservas de lucros....................................................................
Lucros acumulados ..................................................................
Total do patrimônio líquido......................................................
Total do passivo e patrimônio líquido ...........................................

10.551
14.578
16.593
55.249
27.547
17.352
44.899

10.333
705
13.130
32.989
1.367
12.674
14.041

10.085
873
9.585
29.318
10.245
10.245

37.805
89
17.647
55.541
155.689

37.805
89
3.084
9.918
50.896
97.926

37.805
89
2.440
1.775
42.109
81.672
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1.436
22.942
1.277
30.386
3.498
9.223
38.150
3.718
42.063
81.672

Informações Financeiras
Fluxo de caixa gerado (utilizado)
Atividades operacionais................................................................
Atividades de investimentos .........................................................
Atividades de financiamento ........................................................

28.441
(43.580)
34.946

17.993
(15.606)
(3.138)

23.591
(10.875)
(12.222)

EBITDA
Lucro líquido do exercício.............................................................
(+) Despesas financeiras, líquidas .................................................
(+) Depreciação e amortização .....................................................
(+) Imposto de renda e contribuição social ...................................
(+) Despesas de Leasing ...............................................................
(1)
EBITDA ......................................................................................

16.055
4.616
10.725
7.974
20.935
60.305

12.887
2.846
12.405
5.551
12.625
46.314

10.183
2.026
10.111
3.267
8.578
34.165

Dívida líquida
Empréstimos e financiamentos – curto prazo ...............................
Empréstimos e financiamentos – longo prazo ..............................
Total de empréstimos e financiamentos .......................................
(-) Disponibilidades.......................................................................
(2)
Dívida líquida ............................................................................

14.578
27.547
42.125
(20.492)
21.633

705
1.367
2.072
(685)
1.387

873
873
(1.436)
(563)

(1)

Nosso EBITDA reflete o lucro antes das receitas e despesas financeiras líquidas, do imposto de renda e da contribuição social, das
depreciações e amortizações e das despesas com arrendamentos mercantis. Para fins de nosso EBITDA, as despesas de arrendamento
mercantil são tratadas como se fossem despesas financeiras (arrendamento mercantil financeiro). O EBITDA é utilizado como uma medida
de desempenho pela nossa Administração, mas não é uma medida adotada de acordo com o BR GAAP, não representa o fluxo de caixa
para os períodos apresentados e não deve ser considerado como um substituto para o lucro líquido, ou como substituto para o fluxo de
caixa, nem tampouco como indicador de liquidez. Considerando que o EBITDA não possui significado padronizado, a nossa definição de
EBITDA pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas.
(2)
Dívida líquida refere-se ao somatório dos empréstimos e financiamentos (curto e longo prazo) subtraído pelo saldo de disponibilidades.

Informações Operacionais e Financeiras por Unidade de Negócio
Exercícios findos e em 31 de dezembro de
2005
2004
2003
(Em milhares de Reais)
Receita bruta por Unidade de Negócios
CardSystem.................................................................................
TeleSystem..................................................................................
Credit&Risk .................................................................................
(1)
MarketSystem ...........................................................................
Total

118.010
163.328
51.785
2.586
335.709

97.638
107.324
41.053
246.015

91.203
66.372
32.294
189.869

Custo dos serviços por Unidade de Negócios
CardSystem.................................................................................
TeleSystem..................................................................................
Credit&Risk .................................................................................
(1)
MarketSystem ...........................................................................
Total

(62.232)
(139.810)
(45.814)
(2.070)
(249.926)

(54.997)
(87.246)
(31.798)
(174.041)

(45.295)
(62.604)
(27.665)
(135.564)

Lucro bruto por Unidade de Negócios
CardSystem.................................................................................
TeleSystem..................................................................................
Credit&Risk .................................................................................
(1)
MarketSystem ...........................................................................
Total ..........................................................................................

47.354
13.044
2.916
404
63.718

36.016
12.751
6.576
55.343

40.291
(575)
2.594
42.310

7.421
2.638
10.059
3.308
41.627

5.787
2.290
8.077
2.096
23.162

5.238
2.149
7.387
991
25.347

Dados operacionais
Cartões administrados – crédito (média anual – mil)....................
Cartões administrados – Private label (média anual – mil)............
Total (mil) ..................................................................................
(2)
PAs (média anual) ....................................................................
(3)
Contatos de cobrança (anual - mil) ...........................................

(1)
Reflete apenas o faturamento do mês de dezembro de 2005, uma vez que a Unidade de Negócios MarketSystem foi criada com (i) a aquisição,
pela CSU, da totalidade das quotas representativas do capital social da Marketsystem Ltda. em 28 de dezembro de 2005; pelo valor total de R$
24,5 milhões (ver “Operações com Partes Relacionadas”) e (ii) posterior incorporação da mesma em 29 de dezembro de 2005. O faturamento anual
da Marketsystem Ltda. (excluído o mês de dezembro) foi de R$ 21,1 milhões. Para dados operacionais e financeiros da Marketsytem Ltda. relativos
ao exercício de 2005, ver “Atividades da CSU – Unidade de Negócios MarketSystem”.
(2)
Refere-se ao número médio anual de PAs da Unidade de Negócios TeleSystem e de PAs da Unidade de Negócios CardSystem.
(3)
Refere-se ao total de contatos no período, ativos e receptivos.
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SUMÁRIO DA OFERTA PÚBLICA
Companhia.....................................................

CSU Cardsystem S.A.

Acionista Vendedor ........................................

River Charles.

Coordenadores da Oferta Brasileira ................

Banco CS e Pactual.

Coordenador Líder..........................................

Banco CS.

Coordenadores da Oferta Internacional ..........

CS LLC e Pactual Capital Corporation.

Oferta Global..................................................

Oferta de 5.571.597 Ações pela Companhia e de
13.371.324 Ações de titularidade do Acionista
Vendedor, compreendendo simultaneamente: (i) a
Oferta Brasileira, ou seja, a distribuição pelos
Coordenadores da Oferta Brasileira de Ações da
Oferta Brasileira, em mercado de balcão não
organizado, e, ainda, com esforços de venda no
exterior, por meio dos mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM,
em conformidade com o disposto nas isenções de
registro previstas na Regra 144A e no Regulamento
S, ambos do Securities Act da SEC; e (ii) a Oferta
Internacional,
ou
seja,
a
distribuição
de
Coordenadores da Oferta Internacional, sob a forma
de ADSs representadas por ADRs, de acordo com as
isenções de registro previstas na Regra 144A e no
Regulamento S, ambos do Securities Act da SEC. Não
foi e nem será realizado nenhum registro da Oferta
Global, das Ações ou das ADSs na SEC ou em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país, exceto o Brasil.

Opção de Lote Suplementar............................

A quantidade total de Ações da Oferta Pública poderá,
ainda, ser acrescida de um lote suplementar de até
2.841.438 Ações do Lote Suplementar sob a forma de
ADSs, conforme opção para a aquisição de tais Ações do
Lote Suplementar outorgada pelo Acionista Vendedor
aos Coordenadores da Oferta Brasileira e a ser exercida
pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 24, caput,
Instrução CVM 400, nas mesmas condições e preço das
Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas
exclusivamente a atender a um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer da
Oferta Global. A Opção de Ações do Lote Suplementar
poderá ser exercida no prazo de até 30 dias, a contar da
data de publicação do Anúncio de Início, inclusive.
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Preço de Distribuição por Ação .......................

O preço de emissão/venda foi fixado em R$18,00
após (i) a efetivação dos Pedidos de Reserva
(conforme definido abaixo) e (ii) a conclusão do
procedimento de coleta de intenções de investimento
junto a Investidores Institucionais (conforme abaixo
definidos), realizado no Brasil pelos Coordenadores
da Oferta Brasileira e no exterior pelos
Coordenadores
da
Oferta
Internacional
(“Procedimento de Bookbuilding”), em ambos os
casos em consonância com o disposto no artigo 170,
§ 1º, III da Lei das Sociedades por Ações e com o
disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400.

Valor Total da Oferta Pública ..........................

R$ 340.972.578,00

Direitos, Vantagens e Restrições das Ações .....

As Ações garantirão aos seus titulares os direitos,
vantagens e restrições estabelecidos pela Lei das
Sociedades por Ações, pelo nosso Estatuto Social e
pelo Regulamento do Novo Mercado (ver “Descrição
do Capital Social”).

Direito de Venda Conjunta (Tag-Along) ..........

Em caso de alienação do nosso controle, os titulares
de nossas Ações têm o direito de ser incluídos em
oferta pública de aquisição de Ações, que deverá ser
realizada pelo adquirente do controle, devendo o
preço mínimo da referida oferta, por Ação não
representativa do bloco de controle, ser equivalente a
100,0% do preço pago por Ação representativa do
bloco de controle.
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Restrições à Venda das Ações pela
Companhia, pelos Administradores e
Acionistas Controladores ...............................

Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, os
nossos Administradores e Acionistas Controladores
não poderão vender ou ofertar à venda Ações de sua
titularidade, ou derivativos lastreados em tais Ações,
pelo período de 180 dias subseqüentes a primeira
distribuição pública da Companhia, após a assinatura
do Contrato do Novo Mercado. Após o decurso do
período de 180 dias do início da negociação das
Ações no Novo Mercado, eles não poderão, por 180
dias adicionais, vender ou ofertar à venda mais do
que 40,0% de suas Ações, ou derivativos lastreados
em tais Ações de sua titularidade. Além disso, nós,
nossos conselheiros, diretores, e os Acionistas
Controladores concordamos com os Coordenadores,
sujeito a determinadas exceções, a não emitir ou
transferir, no prazo de até 180 dias após a data do
Prospecto Definitivo, qualquer Ação ou qualquer
opção de compra de Ações, ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis em Ações, ou que
representem um direito de receber Ações.

Público-Alvo ...................................................

A Oferta Global é direcionada a (i) Investidores NãoInstitucionais no montante de pelo menos 10,0% das
Ações, excluindo as Ações do Lote Suplementar; (ii)
Investidores Institucionais locais; e (iii) investidores
estrangeiros (ver “Informações Sobre a Oferta”).

Inadequação da Oferta Pública a Certos
Investidores.....................................................

Não há inadequação específica da Oferta Global a certo
grupo ou categoria de investidor. Como todo e
qualquer investimento em ações, a subscrição ou
aquisição das Ações apresenta certos riscos e
possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento. Os investidores devem ler a
seção “Fatores de Risco”.

Pedidos de Reserva .........................................

Foi concedido aos Investidores Não-Institucionais o
prazo de 7 dias úteis, iniciando-se em 17 de abril de
2006 e encerrando-se em 26 de abril de 2006,
inclusive, para a realização dos respectivos Pedidos
de Reserva. Os Investidores Não-Institucionais que
são Pessoas Vinculadas, nos termos do Artigo 55 da
Instrução CVM 400, tiveram que realizar suas
reservas, mediante o preenchimento de Pedidos de
Reserva, entre o dia 17 de abril de 2006 e o dia 18
de abril de 2006, ou seja pelo menos 7 dias úteis
antes do encerramento do Procedimento de
Bookbuilding.
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Liquidação ......................................................

A liquidação física e financeira ocorrerá 3 dias úteis
após a data da publicação do Anúncio de Início, com
a entrega das Ações aos respectivos investidores.

Regime de Colocação – Garantia Firme .........

As Ações serão colocadas no Brasil pelos
Coordenadores da Oferta Brasileira em regime de
garantia firme de liquidação. Tal garantia tornou-se
vinculante após concluído o Procedimento de
Bookbuilding e assinado o Contrato de Distribuição.
Os Coordenadores da Oferta Internacional prestaram
garantia firme, não solidária, de aquisição da
totalidade das ADSs objeto da Oferta Internacional.
Tal garantia tornou-se vinculante após concluído o
Procedimento de Bookbuilding e assinado o
Placement Facilitation Agreement.

Mercados de Negociação................................

As Ações estão listadas para negociação no
segmento do Novo Mercado da BOVESPA.

Fatores de Risco..............................................

Para explicação acerca dos fatores de risco que devem
ser considerados cuidadosamente antes da decisão de
investimento nas Ações, ver seção “Fatores de Risco”.

Destinação dos Recursos.................................

Os recursos líquidos obtidos na Oferta Primária serão
utilizados na amortização de empréstimos e
financiamentos, como capital de giro e em
investimentos em nossas atividades operacionais
existentes (ver “Destinação dos Recursos”).

Aprovações Societárias ...................................

A Oferta Primária foi aprovada em nossa Assembléia
Geral Extraordinária de 6 de abril de 2006. A quantidade
de Ações da Oferta Primária e o Preço por Ação foram
aprovados em nossa Assembléia Geral Extraordinária de
27 de abril de 2006. A Oferta Secundária foi aprovada
pelo competente órgão societário do Acionista Vendedor
em 27 de abril de 2006.

Informações Adicionais ...................................

Para descrição completa das condições aplicáveis à Oferta
Global, ver “Informações sobre a Oferta”. A Companhia,
o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder solicitaram
o registro da Oferta Global em 21 de fevereiro de 2006,
o qual foi concedido em 28 de abril de 2006. Maiores
informações sobre a Oferta Pública poderão ser obtidas
com as Instituições Participantes da Oferta nos endereços
indicados na seção “Informações sobre a Oferta”.
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Cronograma das Etapas da Oferta Global
Ordem
dos Eventos
1.

Data prevista (1)

7.

Publicação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do road show
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
Início do Procedimento de Bookbuilding
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição
Publicação do Anúncio de Início
Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
Data de Início de Negociação das Ações no Novo Mercado

07.04.06
07.04.06
07.04.06
17.04.06
17.04.06
17.04.06
18.04.06
26.04.06
27.04.06
27.04.06
27.04.06
28.04.06
28.04.06
02.05.06

8.
9.
10.

Data de Liquidação
Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
Publicação do Anúncio de Encerramento

04.05.06
29.05.06
30.05.06

2.

3.
4.
5.

6.

(1)

Eventos

Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.

Quaisquer comunicados ao mercado serão informados por meio de publicação de Aviso ao Mercado no
jornal “Valor Econômico”, edição nacional e por meio de aviso na página da Companhia na Internet:
www.csu.com.br, sem prejuízo dos jornais em que a Companhia realiza suas publicações (ver
“Informações Cadastrais da Companhia”).
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FATORES DE RISCO
O investimento em nossas Ações envolve um alto grau de risco. O investidor deve analisar
cuidadosamente os seguintes riscos e incertezas, além das outras informações fornecidas neste
Prospecto. Os riscos descritos abaixo não são os únicos enfrentados por nós, ou aos quais
investimentos no Brasil estão sujeitos. Nossos negócios, nossa situação financeira e nossos
resultados operacionais podem ser adversa e materialmente afetados por qualquer um desses
fatores de riscos. Riscos adicionais que, atualmente, não sejam de nosso conhecimento, do Acionista
Vendedor ou dos Coordenadores da Oferta Brasileira, ou riscos que nós, o Acionista Vendedor ou os
Coordenadores da Oferta Brasileira julguemos irrelevantes, também podem vir a afetar nossos
negócios. Este Prospecto também contém estimativas e projeções que envolvem riscos e incertezas.
Nossos resultados podem diferir significativamente daqueles previstos nestas projeções em
decorrência de determinados fatores, incluindo os riscos por nós enfrentados, conforme descritos a
seguir e em outras seções deste Prospecto.
Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos
O Governo Federal e outras entidades da administração pública têm exercido significativa influência
sobre a economia brasileira. As condições políticas e econômicas no Brasil podem nos influenciar
adversamente, bem como o preço de mercado de nossas Ações.
O Governo Federal intervém freqüentemente na economia brasileira e ocasionalmente implementa mudanças
significativas na política e regulamentação econômica, bem como outras medidas governamentais. As
medidas do Governo Federal para controlar a inflação e influenciar outras políticas podem ser
implementadas mediante controle de preços e salários, racionamento de energia, depreciação do real,
controles sobre a remessa de recursos ao exterior, limitações a importações e congelamento de conta
corrente. Nossos negócios, nossa situação financeira e nossos resultados operacionais, bem como o
preço de nossas Ações podem ser adversamente afetados por mudanças de políticas públicas, sejam
elas implementadas em âmbito federal, estadual ou municipal, referentes a tarifas públicas e controles
sobre o câmbio, bem como por outros fatores, tais como:
•

taxas cambiais e políticas de controle cambial, a exemplo do ocorrido no final de 1989 e início
de 1990;

•

inflação;

•

taxas de juros;

•

liquidez dos mercados de capitais e de empréstimos locais;

•

política fiscal;

•

instabilidade social e política;

•

crescimento da economia doméstica;

•

alterações nas leis fiscais, particularmente aquelas aplicáveis a setores específicos; e

•

outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o País.

Nos últimos meses, membros do Poder Executivo e Legislativo, bem como outras pessoas aos mesmos
relacionadas, têm sido investigados em razão de alegações de conduta ilícita ou antiética. Essas acusações, que
estão sendo averiguadas pelo Congresso, envolvem financiamento de campanha e violação das leis eleitorais,
exercício de influência sobre funcionários do governo e parlamentares em troca de apoio político entre outras
condutas consideradas corruptas e criminosas. Muitos membros do partido político do Presidente e do
Governo Federal, incluindo o ministro-chefe da Casa Civil, pediram exoneração de seus cargos. Nós não
podemos prever os efeitos que essas acusações e investigações terão na política e nas condições econômicas
do País e em nossas Ações.
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Eleições presidenciais estão programadas para ocorrer em outubro de 2006. O novo governo terá
poderes consideráveis para determinar políticas governamentais e ações relacionadas à economia
brasileira e, conseqüentemente, afetar as operações e desempenho financeiro dos negócios em geral,
inclusive os nossos negócios. A corrida eleitoral pode resultar em mudanças nas atuais políticas
governamentais, e a administração pós-eleição – mesmo que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja
re-eleito – pode buscar a implementar novas políticas. Nós não podemos prever que políticas serão
adotadas pelo Governo Federal e se tais políticas afetarão a economia, nossos negócios ou nosso
desempenho financeiro.
A inflação e os esforços do Governo Federal no combate à inflação, poderão contribuir
significativamente para a incerteza econômica no Brasil, podendo nos prejudicar, bem como
afetar o valor de mercado das nossas Ações.
No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A taxa anual inflacionária foi de
10,0%, 10,4%, 25,3%, 8,7%, 12,4% e 1,2%, nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005,
respectivamente, (conforme apurado pelo IGP-M). A inflação e algumas medidas tomadas pelo
Governo Federal no intuito de controlá-la, combinada com a especulação sobre eventuais medidas
governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a economia brasileira,
contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da inflação
freqüentemente têm incluído a manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros,
restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Como
conseqüência, as taxas de juros têm flutuado de maneira significativa. Por exemplo, as taxas SELIC no
Brasil no final de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 foram de 19,0%, 25,0%, 16,5%, 17,75%, e 18,0%,
respectivamente, conforme estabelecido pelo COPOM.
Futuras medidas do Governo Federal, incluindo redução das taxas de juros, intervenção no mercado de
câmbio e mercado de capitais, para ajustar ou fixar o valor do Real, se adotadas, poderão gerar inflação. Se
o Brasil experimentar inflação elevada no futuro, talvez não sejamos capazes de reajustar os preços que
cobramos de nossos clientes para compensar os efeitos da inflação sobre os nossos custos.
Aumentos nas taxas de juros ou controle cambial, podem vir a impactar adversamente a economia do País,
bem como nossos negócios e resultados operacionais, ou o preço de mercado de nossas Ações. Pressões
inflacionárias podem afetar nossa habilidade de acessar o mercado internacional, bem como antecipar
medidas governamentais para combater a inflação, o que pode impactar adversamente a economia do
País, bem como nossos resultados operacionais, ou o preço de mercado de nossas Ações.
A volatilidade no valor do Real em relação ao Dólar e outras moedas pode nos afetar
negativamente.
Historicamente, o real sofreu freqüentes desvalorizações em relação ao dólar e outras moedas nas
últimas 4 décadas. Durante esse período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos
e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentina, mini desvalorizações
periódicas (durante as quais a freqüência dos ajustes variou de diária a mensal), medidas de flutuação
cambial, controle cambial e mercado de câmbio duplo.
O real desvalorizou-se 15,7% e 34,3% em relação ao dólar, em 2001 e 2002, respectivamente. A
depreciação do real também cria uma pressão inflacionária adicional, que pode contribuir para o
aumento da taxa SELIC, afetando a economia do país como um todo, bem como nossos resultados
operacionais e ainda restringindo o acesso ao mercado de capitais internacional. Apesar da apreciação
do real em relação ao dólar em 22,3%, 8,8% e 13,4% em 2003, 2004 e 2005 respectivamente, não
há como garantir que o real não se desvalorizará frente ao dólar novamente e que tal desvalorização
não impactará negativamente a economia brasileira como um todo e a Companhia.

26

A percepção de risco em outros países, principalmente em países emergentes, pode afetar
adversamente a economia do País, bem como a nós e o valor de mercado de nossas Ações.
A economia do País, o mercado de capitais do País e os valores mobiliários de emissão de companhias
brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros
países, particularmente da América Latina e dos demais países emergentes. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito adverso relevante sobre o valor de mercado dos
valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive nossas Ações. Acontecimentos significativos nos
mercados de capitais de outros países emergentes afetaram, no passado, a capitalização do mercado
brasileiro, bem como resultaram na saída de capitais estrangeiros do País. Nós não podemos garantir que
eventos futuros no mercado de países emergentes, bem como as medidas adotadas por esses países, não
afetarão nosso acesso aos mercados de capitais nacional e internacional.
Riscos Relacionados aos Nossos Negócios
Os setores em que atuamos são competitivos, o que pode dificultar a expansão de nossos
negócios.
Há uma contínua concorrência nos mercados nos quais prestamos serviços. O aumento da concorrência
pode implicar na diminuição dos volumes de serviços solicitados por clientes, maior pressão sobre os
preços e perda de market share. Qualquer desses fatores pode nos prejudicar e impactar
negativamente nossos resultados operacionais.
Alguns de nossos concorrentes podem vir a buscar estratégias semelhantes às nossas na oferta de
serviços diversificados. Particularmente, é possível que empresas estrangeiras, com recursos financeiros
em maior volume e melhores condições do que os nossos, decidam entrar no mercado brasileiro. Além
disso, nossos clientes de processamento de Cartões e de call centers podem decidir terceirizar a
prestação de tais serviços para empresas fora do Brasil, se tais companhias desenvolverem um sistema
viável de prestação de serviços para clientes no Brasil. Muitos de nossos principais clientes têm, ou
podem vir a desenvolver, expertise e suporte tecnológico para suprir internamente suas necessidades
relativas ao processamento de Cartões, operacionalização de call centers entre outros serviços. Se
nossos clientes decidirem terceirizar tais atividades ou realizá-las internamente, ou, ainda, se empresas
estrangeiras de serviços decidirem entrar no mercado brasileiro, nossos resultados poderão ser
negativamente afetados.
Enfrentamos intensa pressão competitiva nos preços que cobramos de nossos clientes, o que
poderá afetar negativamente nossa receita e lucratividade.
Geramos receita a partir do preço que cobramos de nossos clientes pela prestação de serviços de
processamento de Cartões e nossos outros serviços. Visando aumentar os volumes de nossas
operações, buscamos celebrar Contratos Comerciais com clientes, por meio dos quais ofereceremos
incentivos, descontos de preços e outros serviços de suporte e soluções a preços mais vantajosos. Para
sermos competitivos, podemos vir a ser pressionados a aumentar o valor desses incentivos e descontos.
A demanda por parte de nossos clientes por melhores preços e maiores descontos e incentivos pode
causar um impacto negativo sobre nossa receita. Caso isto ocorra, talvez não consigamos expandir
nossas atividades para prestar serviços adicionais em níveis suficientes de forma a compensar a
diminuição de preço ou o aumento dos custos no futuro, situação que pode afetar substancial e
negativamente nossa receita e lucratividade. A pressão contínua sobre os preços aumenta a
importância da contenção de custos e produtividade em outras áreas, não havendo garantias de que
seremos capazes de reduzir custos ou aumentar produtividade. Uma perda significativa de receita ou
de volumes de operação poderá ter efeito adverso sobre nós.
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Adicionalmente, poderemos perder clientes caso haja consolidações significativas no setor financeiro. Um
ou mais de nossos principais clientes pode vir a ser adquirido por uma instituição que tenha forte
relacionamento com um concorrente nosso ou que realize o processamento de Cartões internamente,
acarretando a perda do cliente para nós. Além disso, um ou mais de nossos clientes pode se associar com
um de nossos concorrentes, ou ser por eles adquiridos. Qualquer uma dessas situações poderia nos
impactar negativamente. A consolidação contínua no setor financeiro também produz um número menor
de grandes clientes, que teriam maior alavancagem para negociar descontos de preços conosco. Desse
modo, a consolidação poderia, ainda, levar nossos clientes a renegociar nossos contratos existentes
visando a obter termos mais favoráveis. Essa pressão nos preços que cobramos de nossos clientes poderia
afetar substancial e negativamente a nossa receita e lucratividade.
Parcela significativa de nossas receitas advém de contratos de prestação de serviços
concentrados entre poucos clientes.
Uma parte significativa da nossa receita está concentrada entre nossos 10 maiores clientes em termos de
receita bruta anual. Em 2005, esses clientes representaram 77,9% de nossa receita bruta anual. A perda
de nossos maiores clientes pode nos impactar adversamente.
Além disso, a maioria dos nossos Contratos Comerciais é celebrada por prazos médios de 3 anos, sem
previsão de exclusividade e sem obrigatoriedade de renovação. No vencimento desses contratos, nossos
clientes podem reavaliar seu relacionamento conosco e optar por rescindir nossos Contratos Comerciais
para desenvolverem seus próprios serviços ou para migrarem para concorrentes.
Se nossos prestadores de serviços rescindirem seus contratos conosco ou deixarem de renoválos, ou de cumpri-los, poderemos incorrer em custos significativos para desenvolver ou
substituir sua tecnologia e infra-estrutura.
Nossos negócios dependem de terceiros. Por exemplo, dependemos de terceiros para provimento de
tecnologia, provimento e desenvolvimento de softwares e acesso à Internet. Quaisquer erros, atrasos, ou
omissões que tivermos com relação a tecnologia, infra-estrutura e serviços de terceiros, podem nos
impactar negativamente, bem como prejudicar nosso relacionamento comercial com nossos clientes.
Nossos clientes podem decidir internalizar os serviços de processamento de Cartões, de gestão
de call centers e de cobrança, ou outros serviços que atualmente prestamos, o que pode nos
afetar negativamente.
Se nossos clientes decidirem internalizar, total ou parcialmente, os serviços que atualmente lhes prestamos,
ou se decidirem se associar a concorrentes, outras empresas, constituindo ou não joint ventures, com a
finalidade de prestar quaisquer de tais serviços, poderemos perdê-los, ter aumento de concorrência, bem
como ser forçados a reduzir nossos preços. Caso isso ocorra, nossa situação financeira e nossos resultados
operacionais, bem como o preço de nossas Ações podem ser substancialmente afetados.
Podemos não ser capazes de repassar integralmente aos nossos clientes os aumentos de custos
em que incorrermos, incluindo os aumentos de preço de nossos fornecedores.
Nossos custos são afetados pelo preço que pagamos pelas mercadorias e serviços oferecidos por nossos
fornecedores, entre outros custos. Por outro lado, nossas receitas são oriundas dos Contratos Comerciais
firmados com nossos clientes, os quais geralmente não dispõem sobre a elevação de nossos preços para
compensar aumentos inesperados de custos, como por exemplo, custos de telecomunicação, nem
necessariamente são ajustados pelos mesmos índices pelos quais são ajustados os contratos com nossos
fornecedores. Se nossos custos aumentarem e não formos capazes de repassar esses acréscimos para
nossos clientes, teremos de absorver tais acréscimos, o que pode nos afetar negativamente.
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Se não formos capazes de nos mantermos atualizados com o rápido desenvolvimento
tecnológico do nosso setor ou de licenciar ou adquirir de terceiros a tecnologia necessária
para nossa operação em termos satisfatórios para nós, o volume de nossos serviços
diminuirá, reduzindo nossa receita.
O mercado de meios eletrônicos de pagamentos está sujeito ao rápido crescimento e desenvolvimento
tecnológico, inclusive com relação a smart cards (cartões inteligentes), freqüência de rádio e
dispositivos de pagamento por leitura ótica (código de barras), comércio eletrônico e comércio virtual
(via celular, por exemplo), entre outros. Não podemos prever os efeitos de mudanças tecnológicas nos
nossos negócios. Dependemos, em parte, de terceiros para o desenvolvimento e acesso a novas
tecnologias. Esperamos que novos serviços e tecnologias relacionadas ao mercado de meios eletrônicos
de pagamentos continuem a surgir e que esses serviços e tecnologias possam ser superiores às
tecnologias que atualmente oferecemos a nossos clientes ou torná-las ultrapassadas. Nossa capacidade
de nos manter em uma posição de liderança no mercado no futuro dependerá de nossa capacidade de
desenvolver novas tecnologias ou de nos adaptar a mudanças tecnológicas e de padrões de mercado,
bem como de melhorar o desempenho de nossos serviços e sua confiabilidade.
Se não formos capazes de nos adaptarmos a essas mudanças, poderemos ser substancial e
negativamente afetados. A adoção de novas tecnologias ou de novos padrões de negócios pode exigir
que tenhamos que incorrer em gastos substanciais para adaptar nossos sistemas, o que pode ocasionar
um efeito adverso sobre nós, nossa situação financeira e resultados operacionais.
Adicionalmente, dependemos, em parte, da tecnologia que licenciamos de terceiros de forma não
exclusiva e a qual integramos em nossos softwares. Como resultado de nossa estratégia de parceria
com outras empresas para o desenvolvimento de produtos e serviços, podemos nos tornar mais
dependentes da tecnologia fornecida por terceiros. Licenças para softwares de terceiros que usamos
para nossos produtos podem ser revogadas ou não serem renovadas, e podemos não conseguir as
licenças necessárias para o desenvolvimento de tais produtos no futuro. Além disso, podemos não
conseguir renegociar tais licenças em termos aceitáveis para refletir mudanças em nossa estrutura de
preços. Mudanças ou perdas de tais licenças podem aumentar nossos custos com licenças, bem como
levar à inoperabilidade ou redução de desempenho de nossos softwares. Adicionalmente, a tecnologia
licenciada de terceiros pode conter erros não detectados que prejudiquem a funcionalidade de nossos
softwares ou afetem o sucesso de sua integração às nossas atividades. Como resultado de tais
mudanças ou perdas, podemos incorrer em custos adicionais para garantir o contínuo desempenho de
nossos produtos, bem como sofrer atrasos no licenciamento de softwares até que a reposição da
tecnologia, se disponível, seja obtida e integrada à nossas atividades.
A perda de nossos executivos ou empregados-chave pode nos prejudicar.
O nosso sucesso depende dos esforços e da capacidade de nossos executivos e de outros empregadoschave, bem como de nossa capacidade de oferecer serviços de forma eficaz, de desenvolver novos serviços e
de integrar novas atividades com eficiência às nossas operações. Podemos não ser capazes de manter nossos
executivos e empregados-chave, que sejam necessários para desenvolver e comercializar nossos serviços.
A perda de quaisquer de nossos executivos ou empregados-chave pode nos afetar negativamente.
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A divulgação não autorizada de dados de clientes e Portadores, por meio de violação de
nossos sistemas de computador ou por outro modo, pode nos expor a obrigações de
indenizar e a processos judiciais onerosos.
Levantamos e armazenamos dados confidenciais sobre os nossos clientes e seus Usuários (dentre eles,
os Portadores), incluindo nomes, endereços, números de identificação nacional (Cédula de Identidade –
R.G.), números de cadastros de pessoas físicas (C.P.F./MF), entre outros. Além disso, para processar
operações e evitar fraudes, mantemos uma base de dados contendo informações sobre o Portador
relativamente a operações específicas. A perda de dados relativos aos Portadores poderá nos sujeitar à
multas e sanções penosas por parte de nossos clientes, podendo, assim, ocasionar um efeito
substancialmente adverso sobre a nossa posição financeira e/ou nossas operações.
Não podemos garantir que nossos sistemas de computador não serão invadidos por hackers. Se uma
violação de nossos sistemas ocorrer, podemos incorrer em penalidades, incluindo ações por compras
não autorizadas ou por uso não autorizado de informações bancárias, dentre outras ações
semelhantes. Poderemos também estar sujeitos a reclamações pelo mau uso de informações pessoais,
tais como publicidade não autorizada. Essas reclamações também podem resultar em processos
judiciais dispendiosos.
De maneira geral, exigimos que nossos contratos com prestadores de serviços que tenham acesso a
dados do clientes, Portadores e Usuários contenham obrigações de confidencialidade, proibindo esses
prestadores de serviços de divulgar qualquer dado de nossos clientes, Portadores e Usuários, exceto na
medida necessária para o desempenho dos serviços com eles contratados. Não podemos garantir,
entretanto, que essas medidas contratuais impedirão o uso não autorizado ou a divulgação de tais
dados pelos prestadores de serviços. Além disso, nossos contratos firmados com instituições financeiras
exigem que tomemos certas medidas protetivas para garantir a confidencialidade dos dados dos nossos
cliente, Portadores e Usuários. Qualquer falha na execução dessas medidas protetivas, poderá resultar
num processo judicial oneroso.
Riscos Relacionados às Nossas Ações
Os interesses dos nossos Acionistas Controladores podem entrar em conflito com os
interesses dos nossos investidores.
Somos e continuaremos a ser controlados por um grupo que exerce controle sobre nós por força de um
acordo de acionistas. Esse grupo é composto majoritariamente pelos Acionistas Controladores.
Imediatamente após a realização da Oferta Global, os Acionistas Controladores, direta ou indiretamente,
deterão Ações representativas de aproximadamente 61% das nossas Ações. Em decorrência disto, os
Acionistas Controladores conservarão o poder de decisão sobre a maioria das questões submetidas à
votação dos nossos acionistas, inclusive, dentre outras, a eleição da maioria do nosso Conselho de
Administração, controle da nossa administração e políticas, aprovação da maioria das deliberações
societárias, tais como incorporações, aquisições, alienações e vendas de ativos e nossa política de
distribuição de dividendos. Os interesses dos nossos Acionistas Controladores também poderão ser
conflitantes com os interesses dos demais detentores de nossas Ações. Ademais, qualquer venda ou outra
alienação de um bloco significativo de nossas Ações por parte de nossos Acionistas Controladores pode
acarretar a mudança do nosso controle.
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A venda de nossas Ações após a presente Oferta Global pode fazer com que o preço de
nossas Ações diminua.
Nós, os Acionistas Controladores e nossos Administradores acordamos, observadas certas exceções, em
não emitir, oferecer, vender, comprar, contratar a venda ou compra ou de outra forma alienar ou
adquirir, no prazo de até 180 dias a contar da data da publicação do Anúncio de Início, quaisquer de
nossas Ações ou quaisquer opções ou bônus de subscrição para a compra de nossas Ações, ou
quaisquer valores mobiliários conversíveis em nossas Ações, que possam ser permutados por nossas
Ações, ou que representem direito de receber Ações. Ademais, de acordo com o Regulamento do Novo
Mercado, tal restrição ainda se aplicará pelo prazo de 180 dias a partir da negociação das nossas Ações
no Novo Mercado. Após o decurso desse período inicial de 180 dias, os Administradores e os Acionistas
Controladores não poderão, por 180 dias adicionais, vender ou ofertar à venda mais do que 40% de
Ações, ou derivativos lastreados em tais Ações de sua titularidade. Além disso, nós, nossos
conselheiros, diretores, e os Acionistas Controladores concordamos com os Coordenadores, sujeito a
determinadas exceções, a não emitir ou transferir, no prazo de até 180 dias após a data deste
Prospecto Definitivo, qualquer Ação ou qualquer opção de compra de Ações, ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis em Ações, ou que representem um direito de receber Ações. Ao final dos
referidos prazos, nossas Ações detidas pelos Acionistas Controladores e nossos Administradores
poderão ser livremente negociadas. Caso decidamos emitir Ações ou caso nossos Acionistas
Controladores e nossos Administradores decidam vender nossas Ações que detenham, ou caso o
mercado tenha a percepção de que pretendamos ou de que nossos Acionistas Controladores e nossos
Administradores pretendam vender tais Ações, o preço de mercado das nossas Ações poderá cair
significativamente.
Nossos investidores poderão não ser capazes de vender nossas Ações pelo preço ou na
ocasião em que desejarem em razão do não desenvolvimento de mercado ativo ou líquido
para nossas Ações.
Anteriormente à presente Oferta Global, não havia mercado para nossas Ações. Requeremos a listagem
de nossas Ações na BOVESPA. Entretanto, não podemos prever se um mercado ativo e líquido irá se
desenvolver ou se manter para nossas Ações. A BOVESPA é substancialmente menor, menos líquida,
mais concentrada e pode ser mais volátil do que os principais mercados de valores mobiliários dos Estados
Unidos. Mercados de negociação ativos e líquidos, de modo geral, resultam em menor volatilidade de
preços e maior eficiência na execução de ordens de compra e venda de investidores. A liquidez de um
mercado de ações é freqüentemente determinada pelo volume das ações em circulação.
A BOVESPA apresentou uma capitalização de mercado de US$482,1 bilhões em 31 de dezembro de
2005 e um volume médio diário de negociação de US$666,6 milhões em 2005. A bolsa de valores de
Nova York, por sua vez, apresentou uma capitalização de mercado de US$13,4 trilhões em 31 de
dezembro de 2005 e volume médio diário de negociação de US$56,1 bilhões em 2005. No Brasil, as 10
maiores empresas em termos de capitalização representavam aproximadamente 51,5% da
capitalização total de todas as empresas listadas em bolsa em 31 de dezembro de 2005.
Ademais, os investimentos em títulos negociados em mercados emergentes, tais como o Brasil,
freqüentemente envolvem maiores riscos e são geralmente considerados mais especulativos do que
investimentos em títulos de empresas domiciliadas nos Estados Unidos. Esses fatores poderão limitar
significativamente a capacidade dos investidores de vender nossas Ações pelo preço e na ocasião desejados.
O preço inicial de oferta de nossas Ações foi determinado após a conclusão de Procedimento de
Bookbuilding e pode não ser indicativo dos preços que prevalecerão no mercado aberto após a
presente Oferta Global.
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Podemos ter necessidade de capital adicional no futuro, o qual poderá não estar disponível. A
captação de capital adicional poderá diluir a participação de nossos investidores.
Podemos vir a ter que captar recursos adicionais no futuro através de operações de emissões públicas
ou privadas de ações ou títulos de dívida. Qualquer captação de recursos através da distribuição pública
de ações pode afetar negativamente o preço de mercado das nossas Ações e diluir a participação
percentual de nossos investidores em nosso capital social. Ademais, qualquer financiamento adicional
que precisarmos, poderá não estar disponível para nós em termos que nos sejam favoráveis.
Nossos investidores sofrerão diluição imediata no valor contábil do seu investimento.
Espera-se que o preço de emissão/venda de Oferta Global ao público das Ações exceda o valor
patrimonial de nossas ações ordinárias após esta Oferta Global. Consequentemente, os investidores
que subscreverem ou adquirirem nossas Ações nesta Oferta Global irão sofrer imediata redução e
substancial diluição do valor contábil de seu investimento. Veja Seção "Diluição".
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição Atual do Capital Social
Conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de janeiro de 2006, a
composição de nosso capital social é a seguinte:

Espécie e classe
Ordinárias ..............
Total.......................
________

Subscrito/Integralizado (1)
Quantidade
Valor (R$) (2)
43.000.000
28.943.103,61
43.000.000
28.943.103,61

(1)

Todas as ações emitidas foram integralizadas.
As Ações não têm valor nominal. Assim sendo, o valor atribuído às Ações acima corresponde ao
valor do nosso capital social.

(2)

Após a conclusão da Oferta Global, a composição de nosso capital social será a seguinte:

Espécie e classe
Ordinárias ..............
Total......................
________
(1)

Subscrito/Integralizado(1)
Quantidade
Valor (R$)
48.571.597
129.231.849,61
48.571.597
129.231.849,61

Sem considerar as Ações do Lote Suplementar.

O quadro abaixo indica a quantidade de ações detidas diretamente por acionistas da Companhia, na
data deste Prospecto, e após a conclusão da Oferta Global:
Acionistas
Gstaad .............................................
River Charles.....................................
Administradores................................
Outros
Total ................................................
________
(1)

Na data deste Prospecto
Ações
(%)
7.205.200
16,8%
35.682.894
83,0%
111.906
0,2%
0
0,0%
43.000.000
100%

Após a Oferta Global (1)
Ações
(%)
7.205.200
14,8%
22.311.570
46,0%
111.906
0,2%
18.942.921
39,0%
48.571.597
100%

Assumindo a colocação da totalidade das Ações e sem considerar as Ações do Lote Suplementar.

Características e Prazos
Descrição da Oferta Global
A Oferta Global compreende a distribuição de 18.942.921 Ações, perfazendo o total de
R$ 340.972.578,00, sendo 5.571.597 novas Ações emitidas pela Companhia ("Ações da Oferta
Primária") e 13.371.324 Ações de titularidade do Acionista Vendedor ("Ações da Oferta Secundária").
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A Oferta Global compreenderá, simultaneamente: (i) a Oferta Brasileira, ou seja, a distribuição pelos
Coordenadores da Oferta Brasileira de Ações da Oferta Brasileira, em mercado de balcão não
organizado, e, ainda, com esforços de venda no exterior, por meio dos mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, em conformidade com o disposto nas isenções
de registro previstas na Regra 144A e no Regulamento S, ambos do Securities Act editado pela SEC; e
(ii) a Oferta Internacional, ou seja, a distribuição de Ações pelos Coordenadores da Oferta
Internacional, sob a forma de ADSs representadas por ADRs 144A e/ou ADRs Regulamento S, com a
colocação de ADRs 144A exclusivamente para Investidores Institucionais nos Estados Unidos e de ADRs
Regulamento S para Investidores Institucionais e Investidores Não-Institucionais que sejam considerados
non-U.S. persons fora dos Estados Unidos e do Brasil, em conformidade com o disposto nas isenções
de registro previstas na Regra 144A e no Regulamento S, respectivamente, ambos do Securities Act e
editados pela SEC. Cada ADS corresponde a 3 Ações. Não foi e nem será realizado nenhum registro da
Oferta Global, das Ações ou das ADSs na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado
de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil.
A quantidade total de Ações da Oferta Global poderá, ainda, ser acrescida de um lote suplementar de
até 2.841.438 Ações sob a forma de ADSs, mediante exercício da Opção de Ações do Lote
Suplementar outorgada pelo Acionista Vendedor aos Coordenadores da Oferta Brasileira e a ser
exercido pelo Coordenador Líder nos termos do artigo 24, caput, da Instrução CVM 400, nas mesmas
condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas exclusivamente a
atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta Global
pelo Coordenador Líder e pelo Pactual. A Opção de Ações do Lote Suplementar poderá ser exercida no
prazo de até 30 dias, a contar da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive.
A quantidade total de Ações objeto da Opção de Ações do Lote Suplementar corresponde a 15,0% das
Ações da Oferta Global.
Quantidade, Valor e Espécie dos Valores Mobiliários
(I) Os quadros abaixo identificam a quantidade, o valor e a espécie das Ações ofertadas na Oferta
Global, bem como os recursos líquidos que dela advirão na hipótese de não haver o exercício da Opção
de Ações do Lote Suplementar:

Quantidade
Ações Ordinárias

Preço de
Distribuição
por Ação
(R$)

Montante
(R$)

Recursos
Líquidos
(R$)

Oferta Primária
CSU....................................

5.571.597

18,00

100.288.746,00

94.985.052,20

Oferta Secundária
River Charles ......................
Total..................................

13.371.324
18.942.921

18,00
18,00

240.683.832,00
340.972.578,00

227.955.451,23
322.940.503,43

Ofertante
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(II) na hipótese de haver o exercício integral da Opção de Ações do Lote Suplementar:

Ofertante

Quantidade

Preço por Ação
Ordinária
(R$)

Montante
(R$)

Recursos
líquidos
(R$)

Oferta Primária
CSU.....................................

5.571

18,00

100.288.746,00

94.985.052,20

Oferta Secundária
River Charles .......................
Total...................................

16.212.7
21.784.35

18,00
18,00

291.829.716,00
392.118.462,00

276.927.635,16
371.912.687,36

Preço de Emissão/Venda
No contexto da Oferta Global, o Preço por Ação foi fixado em R$18,00 após (i) a efetivação dos
Pedidos de Reserva e (ii) a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, realizado no Brasil pelos
Coordenadores da Oferta Brasileira e no exterior pelos Coordenadores da Oferta Internacional, em
ambos os casos em consonância com o disposto no artigo 170, § 1º, III da Lei das Sociedades por
Ações e com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400. Nos termos do artigo 170, § 1º, III da Lei
das Sociedades por Ações, a escolha do critério de determinação do preço por Ação é justificada, tendo
em vista que tal preço não promoverá a diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que
as Ações serão distribuídas por meio de distribuição pública primária e secundária, em que o valor de
mercado das Ações emitidas/vendidas foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o
qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas ordens de compra no
contexto da Oferta Global. Os Investidores Não-Institucionais que aderiram à Oferta Brasileira não
participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, do processo de fixação do preço por Ação.

Por Ação ..................................
Por ADS ...................................
________
(1)
(2)

Preço
(R$)
18,00
54,00

Despesas e
Comissões
(R$)
0,95
2,85

Sem levar em conta as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais.
Não estão sendo ofertadas ADSs na Oferta Primária.
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Recursos
líquidos para
o emissor (1)
(R$)
17,05
– (2)

Recursos
líquidos para
o vendedor (1)
(R$)
17,05
51,15

Custos de Distribuição
Os custos de distribuição da Oferta Global serão divididos entre a Companhia e o Acionista Vendedor.
Abaixo segue descrição dos custos relativos à Oferta Global:

Comissões e Taxa
Comissão de Originação ...............
Comissão de Colocação ...............
Comissão de Garantia Firme .........
Comissão de Incentivo ..................
Total de Comissões .......................
Despesas de Registro e da Oferta
Brasileira .......................................
Honorários de Advogados.............
Honorários de Consultores............
Despesas com Publicações ............
Outras Despesas
Total (1) ........................................
________
(1)

Valor
(R$)
2.386.808,05
6.819.110,59
2.728.121,60
2.557.294,34
14.491.334,57
165.740,00

Custo Unitário de
Distribuição
0,13
0,36
0,14
0,14
0,77
0,01

% em Relação
ao Custo
Unitário da
Distribuição
13,2%
37,8%
15,1%
14,2%
80,4%
0,9%

1.750.000,00
375.000,00
500.000,00
750.000,00
18.032.074,57

0,09
0,02
0,03
0,04
0,95

9,7%
2,1%
2,8%
4,2%
100,0%

Sem levar em consideração as Ações do Lote Suplementar.

Aprovações Societárias
A realização da Oferta Global foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia,
realizada em 6 de abril de 2006. O aumento de capital, com exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia, e o Preço por Ação, foram aprovados em assembléia geral
extraordinária da Companhia realizada em 27 de abril de 2006. Os termos e condições da Oferta
Global, bem como o Preço por Ação, foram aprovados pelos competentes órgãos de administração do
Acionista Vendedor em 27 de abril de 2006 .
Procedimento da Oferta Brasileira
Os Coordenadores da Oferta Brasileira realizarão a distribuição das Ações por meio de duas ofertas
distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo e a Oferta Institucional.
Participam, ainda, da realização da Oferta de Varejo, os Coordenadores Contratados e as Corretoras
Consorciadas - sociedades corretoras membros da BOVESPA que aderiram ao Contrato de Distribuição
por meio da celebração de termos de adesão ao Contrato de Distribuição com os Coordenadores da
Oferta Brasileira.
Os investidores residentes no País não possuem restrições à alienação, no Brasil, das Ações adquiridas na
Oferta, mas, para fins da legislação brasileira, os investidores estrangeiros que adquirirem Ações no âmbito
da Oferta Brasileira somente poderão aliená-las no Brasil. Além disso, as Ações não foram registradas junto à
SEC e, portanto, a sua transferência está sujeita às restrições impostas pela legislação norte-americana.
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A Oferta de Varejo será realizada junto a Investidores Não-Institucionais, mediante Pedido de Reserva.
A Oferta Institucional será realizada no Brasil, junto a pessoas físicas e jurídicas, cujos valores de investimento
excedam o limite máximo estabelecido para os Investidores Não-Institucionais, fundos e clubes de investimento,
carteiras administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na
CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, condomínios destinados à aplicação em carteira
de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou BOVESPA, seguradoras, entidades de previdência
complementar e de capitalização e investidores residentes e domiciliados no exterior, sendo que tais
investidores deverão adquirir as Ações da Oferta Brasileira em conformidade com o disposto na Instrução CVM
n° 325, de 27 de janeiro de 2000 e na Resolução n.º 2.689, de 26 de janeiro de 2000, do CMN.
De 17 de abril de 2006 até 26 de abril de 2006, inclusive (o Período de Reserva), ou até data posterior, se
assim determinado e divulgado pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, os Investidores NãoInstitucionais puderam realizar reservas, mediante o preenchimento de Pedidos de Reserva, tendo como
objetivo a subscrição de Ações da Oferta Brasileira nas condições descritas abaixo.
Os Investidores Não-Institucionais que forem Pessoas Vinculadas, nos termos do Artigo 55 da Instrução
CVM 400, puderam realizar suas reservas, mediante o preenchimento de Pedidos de Reserva, entre o dia
17 de abril de 2006 e o dia 18 de abril de 2006, ou seja pelo menos 7 dias úteis antes do encerramento
do Procedimento de Bookbuilding.
Após o encerramento do Período de Reserva, a realização do Procedimento de Bookbuilding, a concessão
do registro da Oferta Brasileira pela CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do
Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta Brasileira efetuaram a colocação pública das
Ações da Oferta Brasileira, por meio da Oferta de Varejo e da Oferta Institucional.
Os Coordenadores da Oferta Brasileira, com a expressa anuência da Companhia, elaboraram um plano de
distribuição das Ações da Oferta Brasileira, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM
400, o qual leva em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou
estratégica dos Coordenadores da Oferta Brasileira, da Companhia, e do Acionista Vendedor, observado
que os Coordenadores da Oferta Brasileira deverão assegurar a adequação do investimento ao perfil de
risco de seus clientes, bem como o tratamento justo e eqüitativo aos investidores e ainda realizar os
melhores esforços de dispersão acionária, conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado.
A Oferta de Varejo
O montante mínimo de 10,0% das Ações objeto da Oferta Global, sem considerar as Ações do Lote
Suplementar, será destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais.
As Ações objeto da Oferta de Varejo serão também, necessariamente, Ações da Oferta Global primária.
Pedidos de Reserva foram efetuados por Investidores Não-Institucionais de maneira irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto no item (h) abaixo, observadas as condições do próprio instrumento de
Pedido de Reserva, mediante seu preenchimento junto às Instituições Participantes da Oferta, de acordo
com as seguintes condições:
(a) os Investidores Não-Institucionais interessados tiveram que realizar reservas de Ações da Oferta
Brasileira mediante o preenchimento de Pedidos de Reserva sem a necessidade do depósito do
valor pretendido, observado o valor mínimo de investimento de R$ 3.000,00 e o valor máximo de
investimento de R$ 300.000,00 por Investidor Não Institucional. Cada um dos Investidores Não
Institucionais pôde efetuar Pedidos de Reserva junto a apenas uma Instituição Participante da
Oferta Brasileira. Os Investidores Não-Institucionais puderam estipular, no Pedido de Reserva, um
preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, conforme o
previsto no parágrafo 3º do artigo 45 da Instrução CVM 400;
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(b) os Pedidos de Reserva realizados pelos Investidores Não-Institucionais que tenham estipulado,
como condição de eficácia, um preço máximo por Ação inferior ao preço por Ação serão
cancelados pela Instituição Participante da Oferta Brasileira junto à qual o Pedido de Reserva
tenha sido realizado;
(c) os Investidores Não-Institucionais que forem Pessoas Vinculadas, nos termos do Artigo 55 da
Instrução CVM 400, somente puderam realizar suas reservas, durante o Período de Reservas
nos dias 17 e 18 de abril de 2006;
(d) após a concessão dos registros para a Oferta pela CVM, a quantidade de Ações da Oferta
Brasileira subscritas e o respectivo valor de investimento serão informados a cada um dos
Investidores Não-Institucionais até às 16:00 horas do dia útil seguinte à data de publicação do
Anúncio de Início por cada Instituição Participante da Oferta Brasileira que houver recebido o
respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico
fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência, sendo o
pagamento limitado ao valor do respectivo Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de
rateio, conforme previsto no item (g) abaixo;
(e) na Data de Liquidação, cada um dos Investidores Não-Institucionais deverá efetuar o
pagamento do valor indicado no item (d) acima junto à Instituição Participante da Oferta
Brasileira que houver recebido os respectivos Pedidos de Reserva, em recursos imediatamente
disponíveis, até às 10:30 horas, e cada uma das Instituições Participantes da Oferta Brasileira
entregará a cada um dos Investidores Não-Institucionais que com ela tiver efetuado Pedido de
Reserva e que tiver efetuado o referido pagamento a quantidade de Ações da Oferta Brasileira
correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido e o preço por Ação –
ressalvada a possibilidade de rateio, conforme o previsto no item (g) abaixo. Caso tal relação
resulte em fração de ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao
maior número inteiro de Ações;
(f) caso a quantidade de Ações correspondente à totalidade dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores Não-Institucionais seja igual ou inferior ao montante de Ações objeto da
Oferta de Varejo, não haverá rateio, sendo todos os Investidores Não-Institucionais
integralmente atendidos em todas as suas reservas, e eventuais sobras de Ações da Oferta
Brasileira ofertadas a Investidores Não-Institucionais serão destinadas a Investidores
Institucionais, nos termos descritos abaixo;
(g) caso a quantidade de Ações correspondente à totalidade dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores Não-Institucionais seja superior ao montante de Ações objeto da Oferta de
Varejo, será realizado o rateio das Ações entre todos os Investidores Não-Institucionais, sendo
que (i) até o limite de R$5.000,00 inclusive, o critério de rateio será a divisão igualitária e
sucessiva das Ações objeto da Oferta de Varejo entre todos os Investidores Não-Institucionais,
limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva e ao valor total de Ações objeto da
Oferta de Varejo; e (ii) uma vez atendido o critério descrito no item (i), as Ações objeto da
Oferta de Varejo remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva entre todos os Investidores Não-Institucionais, desconsiderando-se,
entretanto, em ambos os casos, as frações de Ações. A critério dos Coordenadores da Oferta
Brasileira, a quantidade de Ações destinada à Oferta de Varejo poderá ser aumentada para que
os pedidos excedentes possam ser total ou parcialmente atendidos, observado o limite máximo
de 20% da totalidade das Ações objeto da Oferta Global, sem considerar as Ações do Lote
Suplementar, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o critério de rateio
descrito anteriormente;
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(h) exclusivamente na hipótese de ser verificada divergência relevante entre as informações
constantes do Prospecto Preliminar e deste Prospecto que altere substancialmente o risco
assumido pelo Investidor Não-Institucional ou a sua decisão de investimento, poderá referido
Investidor Não-Institucional desistir do seu respectivo Pedido de Reserva sem qualquer ônus.
Nesta hipótese, o Investidor Não Institucional deverá informar, por escrito, sua decisão de
desistência do seu respectivo Pedido de Reserva à Instituição Participante da Oferta Brasileira
junto à qual tiver efetuado seu Pedido de Reserva, até às 15:00 horas do quinto dia útil
seguinte à data de publicação do Anúncio de Início. Caso o Investidor Não Institucional não
informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de Reserva no prazo mencionado
acima, deverá efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previsto no
respectivo Pedido de Reserva;
(i)

na hipótese de não haver a conclusão da Oferta, ou na hipótese de resilição do Contrato de
Distribuição, os Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados e o Coordenador Líder
comunicará o cancelamento da Oferta, inclusive por meio de publicação de aviso ao mercado,
aos Investidores Não Institucionais que tiverem efetuado Pedido de Reserva junto a tal
Instituição Participante da Oferta Brasileira; e

(j)

na hipótese de haver descumprimento, por qualquer das Corretoras Consorciadas, de qualquer
das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta Global, incluindo, sem
limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400, tal Corretora Consorciada deixará de integrar
o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação de Ações no âmbito da Oferta
Global, pelo que serão cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido. A Corretora
Consorciada a que se refere este item (j) deverá informar imediatamente os Investidores Não
Institucionais que com ela tenham feito reserva sobre o referido cancelamento.

As Instituições Participantes da Oferta Brasileira somente atenderam aos Pedidos de Reserva feitos por
Investidores Não-Institucionais titulares de conta corrente bancária ou de conta de investimento neles
aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não-Institucional.
Os Investidores Não-Institucionais realizarão a subscrição de Ações da Oferta Brasileira mediante
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com o procedimento descrito acima.
A Oferta Institucional
As Ações não destinadas à Oferta de Varejo, após o atendimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores
Não-Institucionais, serão destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, não tendo sido
admitidas para estes Investidores Institucionais reservas antecipadas e inexistindo valores mínimos ou
máximos de investimento.
Caso o número de Ações da Oferta Brasileira objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding exceda o total de Ações da Oferta Brasileira remanescentes
após o atendimento nos termos e condições acima descritos dos Pedidos de Reserva dos Investidores
Não-Institucionais, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os Investidores
Institucionais que, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta Brasileira, agindo em
conjunto, e observado o disposto acima, melhor atendam o objetivo da Oferta Global de criar uma
base diversificada de acionistas formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de
avaliação sobre as perspectivas, ao longo do tempo, da Companhia, seu setor de atuação e a
conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
Os Investidores Institucionais deverão realizar a aquisição/subscrição das Ações da Oferta Brasileira
mediante o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da aquisição/subscrição.
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Liquidação, Prazo de Distribuição, Garantia Firme e Entrega das Ações
A liquidação física e financeira da Oferta Brasileira, observado o disposto no item abaixo, deverá ser realizada
no terceiro dia útil, contado a partir da data de publicação do Anúncio de Início.
Caso as Ações da Oferta Brasileira alocadas não tenham sido totalmente liquidadas e/ou revendidas
no prazo de até 3 dias úteis, contado a partir da data da publicação do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta Brasileira adquirirão e/ou subscreverão, pelo preço por Ação, ao final de
tal prazo, a totalidade do saldo resultante da diferença entre o número de Ações da Oferta
Brasileira objeto da garantia firme de liquidação por eles prestada e o número de Ações da Oferta
Brasileira efetivamente colocadas no mercado e liquidadas pelos investidores que as adquiriram
e/ou subscreveram. Tal garantia de liquidação tornou-se vinculante após concluído o Procedimento
de Bookbuilding e após assinado o Contrato de Distribuição. Em caso de exercício da garantia firme
de liquidação e posterior revenda das Ações da Oferta Brasileira junto ao público pelos
Coordenadores da Oferta Brasileira durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda será o
preço de mercado de tais Ações, até o limite máximo do preço por Ação, ressalvada a atividade de
estabilização realizada nos termos do Contrato de Estabilização.
O prazo de distribuição das Ações objeto da Oferta Global é de até 6 (seis) meses contados a partir da
data de publicação do Anúncio de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento de
Distribuição, o que ocorrer primeiro, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400. Não serão
negociados recibos de subscrição de Ações durante o prazo de distribuição.
Poderá haver realocação de Ações entre a Oferta Brasileira e a Oferta Internacional em função da
demanda verificada no Brasil e no exterior durante o curso da Oferta Global.
As Ações da Oferta Brasileira serão entregues aos investidores que as tiverem subscrito/adquirido até às
16:00 horas da Data de Liquidação.
Cronograma da Oferta Brasileira
Vide “Sumário da Oferta Pública – Cronograma das Etapas da Oferta Pública”.
Contrato de Distribuição
Celebramos, em 27 de abril, com o Acionista Vendedor, com determinados acionistas indiretos do
Acionista Vendedor, os Coordenadores da Oferta Brasileira e a CBLC (como interveniente-anuente), o
Contrato de Distribuição. De acordo com os termos do Contrato de Distribuição, os Coordenadores da
Oferta concordaram em distribuir, inicialmente, em regime de garantia firme de liquidação, não
solidária, a totalidade das Ações objeto da Oferta Brasileira, nas seguintes quantidades:
Número de Ações
2.785.799 Ações
2.785.798 Ações

Coordenadores da Oferta Brasileira
CS
Pactual

Também celebramos, em 27 de abril, com os Coordenadores da Oferta Internacional, o Acionista Vendedor, e
com determinados acionistas indiretos do Acionista Vendedor, o contrato de distribuição da Oferta
Internacional ("Placement Facilitation Agreement"), segundo o qual os Coordenadores da Oferta Internacional
(i) realizarão esforços de venda de Ações no exterior, por meio dos mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, em conformidade com o disposto nas isenções de
registro previstas na Regra 144A e no Regulamento S, ambos do Securities Act e editados pela SEC; e (ii)
prestarão garantia firme, não solidária, de aquisição da totalidade das ADSs objeto da Oferta Internacional, na
seguintes quantidades.
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Número de ADSs
2.228.554 ADSs
2.228.554 ADSs

Coordenadores da Oferta Internacional
Credit Suisse LLC
Pactual Capital Corporation

O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estabelecem que a obrigação do
Coordenador Líder e dos Coordenadores da Oferta Internacional de efetuar o pagamento pelas Ações
e de colocar ações e ADSs no exterior está sujeita a determinadas condições, como (i) a entrega de
opiniões legais por seus assessores jurídicos; e (ii) a assinatura de acordos de não disposição das ações
pela Companhia, pelos seus Acionistas Controladores e pelos Administradores (“Lock-up”). De acordo
com o Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement, a Companhia obriga-se a
indenizar o Coordenador Líder e os Coordenadores da Oferta Internacional em certas circunstâncias e
contra determinadas contingências. As Ações serão ofertadas pelas Instituições Participantes da Oferta
Brasileira e as ADSs pelos Coordenadores da Oferta Internacional e seus agentes pelo preço por Ação e
pelo preço por ADS, respectivamente.
As garantias firmes acima descritas somente tornaram-se vinculantes após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, conduzido no Brasil pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, em
conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400, e no exterior pelos Coordenadores da Oferta
Internacional, e após a celebração do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement.
As Ações e as ADSs não foram e não serão registradas sob o Securities Act.
O Coordenador Líder e os Coordenadores da Oferta Internacional concordaram que, salvo se permitido
pelo Contrato de Distribuição, pelo Placement Facilitation Agreement ou pelo Contrato de Estabilização
(conforme definido abaixo), as Ações, bem como as ADSs, não serão ofertadas ou vendidas dentro dos
Estados Unidos ou a U.S. persons, fora dos Estados Unidos e do Brasil, ou em seu nome ou em seu
benefício em qualquer momento, durante o período de distribuição. Os termos utilizados acima terão o
significado a eles atribuídos pelo Regulamento S.
A liquidação da Oferta Brasileira é condicionada à liquidação da Oferta Internacional.
O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estão disponíveis para consulta junto
ao Coordenador Líder (Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.064, 13º andar, São Paulo - SP) e à CVM
(Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ ou, na Rua Líbero Badaró, nº 471, 7º
andar, na São Paulo – SP).
Informações Detalhadas sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação de subscrição e/ou aquisição das Ações,
pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, pelo preço por Ação constante do Prospecto
Definitivo, até os percentuais relativos a cada Coordenador da Oferta Brasileira, indicados
neste Prospecto. Tal garantia tornou-se vinculante após concluído o Procedimento de
Bookbuilding e após assinado o Contrato de Distribuição. Caso a totalidade das Ações da
Oferta Brasileira não tenham sido totalmente vendidas e/ou liquidadas no prazo de até 3
(três) dias úteis, contado a partir da data da publicação do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta Brasileira adquirirão a totalidade do saldo resultante da diferença
entre o número de Ações da Oferta Brasileira objeto de garantia firme e o número de Ações
da Oferta Brasileira efetivamente colocadas junto a investidores pelo preço por Ação
constante do Prospecto Definitivo, até os percentuais relativos a cada Coordenador da Oferta
Brasileira indicados no Prospecto Definitivo.
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Os Coordenadores da Oferta Internacional prestaram garantia firme, não solidária, de
aquisição da totalidade das ADSs objeto da Oferta Internacional. Tal garantia tornou-se
vinculante após concluído o Procedimento de Bookbuilding e após assinado o Placement
Facilitation Agreement.
Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)
De acordo com as regras do Novo Mercado, os administradores e o acionista controlador não podem vender
ou ofertar à venda ações de emissão das companhias abertas de sua titularidade, ou derivativos lastreados
nestas ações, durante os primeiros 180 meses subseqüentes a primeira distribuição pública da Companhia,
após a assinatura do Contrato do Novo Mercado. Após este período inicial de 180 dias, os administradores
dessas companhias e o acionista controlador não poderão vender ou ofertar mais do que 40,0% de ações
ordinárias, ou derivativos lastreados em ações de emissão da companhia aberta por 6 meses adicionais.
Ademais, a Companhia, os seus Administradores, os Acionistas Vendedores, concordam que não irão
vender, transferir ou onerar quaisquer Ações de emissão da Companhia ou ADSs no prazo de 180 dias
a contar da data deste Prospecto Definitivo, sem o consentimento prévio por escrito dos
Coordenadores da Oferta Brasileira. Especificamente, a Companhia e o Acionista Vendedor,
concordam, observadas determinadas exceções, que não irão, direta ou indiretamente:
•

oferecer, empenhar, vender ou contratar a venda de quaisquer Ações ou ADSs;

•

vender qualquer opção ou contrato para compra de quaisquer Ações ou ADSs;

•

comprar qualquer opção ou contrato para venda de Ações ou ADSs;

•

conceder qualquer opção, direito ou bônus de subscrição para venda de Ações ou ADSs;

•

emprestar ou dispor ou transferir de qualquer outra forma quaisquer Ações ou ADSs;

•

solicitar ou requerer que nós arquivemos um pedido de registro relativo às Ações ou ADSs; ou

•

celebrar qualquer instrumento de swap ou outros acordos que transfiram a outra pessoa, no todo ou
em parte, qualquer dos direitos patrimoniais relativos às Ações, independentemente de qualquer
destas operações de swap serem efetivamente liquidadas mediante a entrega de Ações, ADSs ou
quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia, em dinheiro, ou de outra forma.

Estas disposições de restrição de venda de ações aplicam-se a Ações, ADSs e a valores mobiliários
conversíveis em, permutáveis por ou que admitam pagamento mediante entrega de Ações ou ADSs.
Restrições à Transferência de Ações
A Companhia não registrará transferências de Ações para os adquirentes do poder de controle, enquanto estes
não subscreverem o termo de anuência ao Regulamento do Novo Mercado. Da mesma forma, nenhum
acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do poder de controle poderá ser registrado na sede da
Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o termo de anuência referido acima.
Estabilização do Preço das Ações
O Coordenador Líder, por intermédio da Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários, poderá realizar atividades de estabilização do preço das Ações, no prazo de até 30 dias, a
contar da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, por meio de operações de compra e
venda de Ações, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização,
o qual foi aprovado em 07 de abril de 2006 pela CVM e pela BOVESPA.
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As atividades de estabilização poderão vir a não ser realizadas, devendo tal fato ser informado à
BOVESPA, no caso da ocorrência de qualquer das seguintes condições: (i) se não for constatado
excesso de demanda na Oferta Brasileira, ou (ii) a Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários não dispuser de recursos suficientes para a realização das atividades de
estabilização. As atividades de estabilização poderão, nos termos do Contrato de Estabilização, não ser
realizadas todos os dias durante o prazo estabelecido de 30 dias.
O Contrato de Estabilização está disponível para consulta junto ao Coordenador Líder (Avenida
Brigadeiro Faria Lima nº 3.064, 13º andar, São Paulo - SP) e à CVM (Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º
andar, Rio de Janeiro – RJ ou, na Rua Líbero Badaró, nº 471, 7º andar, na São Paulo – SP).
Direitos, Vantagens e Restrições de Ações
As Ações garantem aos seus titulares os seguintes direitos:
(a) direito de voto nas Assembléias Gerais da Companhia;
(b) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do
lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;
(c) em caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por
meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, direito de alienação de
suas ações nas mesmas condições asseguradas aos Acionistas Controladores alienantes (tag
along com 100,0% do preço);
(d) em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem no Novo
Mercado da BOVESPA, direito de alienação de suas ações em oferta pública de aquisição de ações a
ser lançada pelos Acionistas Controladores, pelo seu respectivo valor econômico apurado mediante
elaboração de laudo de avaliação por empresa especializada e independente quanto ao poder de
decisão da Companhia, seus Administradores e/ou Acionistas Controladores, com experiência
comprovada e escolhida pela assembléia de Acionistas titulares de ações em circulação a partir de lista
tríplice apresentada pelo Conselho de Administração, sendo que os custos de elaboração do referido
laudo deverão ser integralmente suportados pelos Acionistas Controladores;
(e) todos os demais direitos assegurados às Ações, nos termos previstos no Regulamento do Novo
Mercado da BOVESPA, no nosso Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações, conforme
descritos no Prospecto Definitivo; e
(f) atribuição de dividendos integrais e todos os outros benefícios que vierem a ser declarados
pela Companhia a partir da Data de Liquidação.
Admissão à Negociação de Ações
Anteriormente à presente Oferta Global, não havia mercado de bolsa para as Ações. As Ações foram admitidas
no segmento do Novo Mercado da BOVESPA sob o símbolo "CARD3". Para maiores informações sobre a
negociação das Ações na BOVESPA, consulte uma sociedade corretora de valores mobiliários autorizada a
operar na BOVESPA. A publicação do Anúncio de Início ocorrerá no dia anterior ao início da negociação das
Ações na BOVESPA. Não foi realizado nenhum registro da Oferta Global, das Ações ou das ADSs na SEC ou
em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação
A Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto, poderão requerer que a CVM autorize a modificar
ou a cancelar a Oferta Brasileira, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas
circunstâncias inerentes à Oferta Brasileira, existentes na data do pedido de registro da Oferta Global,
que resulte em um aumento relevante nos riscos assumidos pela Companhia e/ou pelo Acionista
Vendedor e inerentes à própria Oferta Global.
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Adicionalmente, a Companhia e o Acionista Vendedor poderão modificar, a qualquer tempo, a Oferta
Brasileira, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores, conforme disposto no
parágrafo 3º do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação nas condições da
Oferta Brasileira seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta Brasileira poderá ser adiado em
até 90 dias, contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta Brasileira for cancelada, os atos de
aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
Uma vez aceito o pedido de revogação pela CVM, os contratos de compra e venda eventualmente firmados
serão automaticamente cancelados e tornar-se-ão ineficazes. A revogação da Oferta Brasileira ou qualquer
modificação na Oferta Brasileira será imediatamente divulgada por meio do Diário Oficial do Estado de São
Paulo e do jornal Valor Econômico, veículos também usados para divulgação do Aviso ao Mercado e do
Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27, caput, da Instrução CVM 400 ("Anúncio de Retificação").
Após a publicação do Anúncio de Retificação, as Instituições Participantes da Oferta Brasileira somente
aceitarão ordens no Procedimento de Bookbuilding e Pedidos de Reserva daqueles investidores que
indicarem em campo específico estarem cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores
que já tiverem aderido à Oferta Brasileira serão considerados cientes dos termos do Anúncio de
Retificação quando, passados 5 dias úteis de sua publicação, não revogarem expressamente suas ordens
no Procedimento de Bookbuilding ou Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, as Instituições Participantes da
Oferta Brasileira presumirão que os investidores pretendem manter a declaração de aceitação.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta Global e os atos de aceitação anteriores
ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em
contrapartida às Ações, sem juros ou correção monetária e sem reembolso da quantia relativa à CPMF,
conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Não possuímos atualmente qualquer relacionamento com o Coordenador Líder, mas poderemos no
futuro, contratá-lo para investimentos, emissões de ações ou quaisquer outras operações relacionadas
de nossas atividades.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder
O Acionista Vendedor não possui atualmente qualquer relacionamento com o Coordenador Líder, mas
poderá no futuro, contratá-lo para investimentos, emissões de ações ou quaisquer outras operações
oriunda das atividades do Acionista Vendedor.
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores Contratados
Atualmente não temos qualquer relacionamento com o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão, mas
poderemos, no futuro, contratar tal instituição para a realização de investimentos, emissões de ações
ou quaisquer outras operações relacionadas à nossas atividades.
Mantemos relacionamento comercial no curso normal de nossos negócios com o HSBC Bank Brasil S.A.
- Banco Múltiplo e com sociedades de seu conglomerado econômico. Com base neste relacionamento,
o HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo e/ou sociedades de seu conglomerado econômico prestam,
atualmente, e podem, no futuro, vir a prestar, para a Companhia, serviços de investment banking e de
mercado de capitais, bem como realizam ou podem vir a realizar entre outras, operações de (i)
financiamento; (ii) crédito; (iii) repasses de recursos do BNDES; (iv) derivativos; (v) câmbio; (vi) operações
envolvendo aplicações em certificados de depósitos bancários; (vii) fundos e operações
compromissadas; e (viii) serviços de custódia. Sociedades do conglomerado econômico do HSBC Bank
Brasil S.A. - Banco Múltiplo são nossos clientes em diversos serviços que prestamos, como o de
administração de cartões de crédito, call center, cobrança e gestão de programa de fidelização.
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Além do relacionamento oriundo da Oferta Global, o Banco Santander Brasil S.A. e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico mantêm relacionamento comercial conosco através do oferecimento dos
seguintes tipos de produtos, dentre outros: (i) crédito para capital de giro; (ii) crédito para investimento;
(iii) fiança bancária; e (iv) cash management. Sociedades do conglomerado econômico do Banco
Santander Brasil S.A. são nossos clientes dos nossos serviços de gestão de programa de fidelização.
As informações acima com relação aos Coordenadores Contratados têm caráter meramente
informativo, não constituindo qualquer garantia ou compromisso por parte de qualquer dos
Coordenadores Contratados de concessão de limite de crédito ou aquisição de valores mobiliários.
Informamos, ainda, que as informações acima foram divulgadas com o nosso consentimento e de
acordo com solicitação por nós feita aos Coordenadores Contratados.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e os Coordenadores Contratados
O Acionista Vendedor não possui atualmente qualquer relacionamento com qualquer dos
Coordenadores Contratados, mas poderá no futuro, contratar qualquer um destes para investimentos,
emissões de ações ou quaisquer outras operações.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco Itaú S.A.
Instituição Financeira Custodiante das Ações Subjacentes às ADSs
A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custódia das Ações subjacentes às
ADSs é o Banco Itaú S.A.
Instituição Financeira Depositária das ADSs
A instituição financeira contratada para prestação de serviços de depósito das ADSs é o Bank of New York.
Informações Complementares
Os Coordenadores da Oferta recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de
investimento relativa à Oferta Brasileira, a consulta a este Prospecto. A leitura deste Prospecto
possibilita aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta Global e, mais
especificamente, da Oferta Brasileira, e dos riscos a elas inerentes.
Para a obtenção de maiores informações sobre a Oferta ou obter cópias deste Prospecto os investidores
interessados devem dirigir-se aos endereços da Companhia ou de uma das Instituições Participantes da Oferta,
mencionados na seção “Identificação de Administradores, Consultores e Auditores”, da CVM ou da BOVESPA.
O Prospecto também está disponível nos seguintes sites: http://www.csu.com.br, http://www.br.creditsuisse.com/ofertas, http://www.pactual.com.br, http://www.deutsche-bank.com.br, http://www.hsbcbroker.com.br,
http://www.superbroker.com.br, http://www.cvm.gov.br e http://www.bovespa.com.br.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no preço por Ação de R$18,00, estimamos receber recursos líquidos de R$ 95,0 milhões
provenientes da emissão das nossas Ações, que são objeto de distribuição primária no âmbito da
Oferta Global, após a dedução das eventuais comissões de distribuição e das despesas relativas à Oferta
Pública e devidas por nós.
Pretendemos utilizar aproximadamente 36,0% dos recursos líquidos da Oferta Global para pagamento
de R$33,9 milhões de nossos financiamentos para capital de giro, consistentes de cédulas de crédito
bancário, com juros médios de 2,0% ao ano sobre o CDI e vencimentos em 2006, 2007, 2008 e 2009.
Os 64,0% remanescentes serão utilizados da seguinte forma: (i) R$ 15,0 milhões como capital de giro e
(ii) o saldo para investimentos nas nossas atividades operacionais existentes.
A alocação de nossos investimentos é influenciada pelo comportamento do mercado em que atuamos.
O comportamento futuro deste mercado não pode ser determinado com precisão neste momento.
Não receberemos quaisquer recursos provenientes da venda das Ações por parte do Acionista
Vendedor (Oferta Secundária).
Veja as seções “Capitalização”, “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado Operacional” e “Informações sobre a Oferta” para maiores informações sobre o impacto da
Oferta Global em nossa situação patrimonial e em nossos resultados.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta, a partir das demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o
BR GAAP, nossa capitalização em 31 de dezembro de 2005, em bases efetivas e conforme ajustada de
forma a refletir (i) os dividendos distribuídos em 27 de janeiro de 2006 no montante de R$ 8,0 milhões;
(ii) redução do nosso patrimônio líquido no montante de R$ 8,9 milhões em razão da incorporação da
nossa controladora Rail-Sul S.A., em 31 de janeiro de 2006, em que prevaleceu o valor patrimonial da
controladora (ver “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado
Operacional”); (iii) a utilização de parte dos recursos auferidos em decorrência desta Oferta Global para o
pagamento de dívidas no montante de R$ 33,9 milhões (vide “Destinação dos Recursos”) e (iv) o
recebimento de recursos líquidos estimados em R$ 95,0 milhões, com base no preço por Ação de
R$ 18,00, provenientes da emissão das Ações no âmbito da Oferta Global primária. A tabela abaixo tem
caráter simplesmente ilustrativo e deve ser lida em conjunto com as seções“Informações Financeiras e
Operacionais Selecionadas”, “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado Operacional”, bem como com nossas demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas
incluídas neste Prospecto. Nós não receberemos recursos referentes à Oferta Secundária.
Em 31 de dezembro de 2005
(1)
Efetiva
Conforme ajuste
(em milhares de Reais)
Empréstimos e financiamentos – curto prazo...........................

14.578

8.205

Empréstimos e financiamentos – longo prazo ..........................

27.547

-

Total de empréstimos e financiamentos ............................

42.125

8.205

Total do patrimônio líquido ................................................

55.541

133.664

97.666

141.869

Capitalização total

(2)

............................................................

(1)

Este ajuste é apenas demonstrativo e está descrito na seção “Destinação dos Recursos”. A destinação específica destes recursos será definida de
acordo com a avaliação, por parte da CSU, da conjuntura econômica existente na ocasião dos pagamentos.
(2)
A capitalização total corresponde à soma do total dos empréstimos e financiamentos (circulante e longo prazo) e o total do patrimônio líquido.
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DILUIÇÃO
Em 31 de dezembro de 2005, o valor do nosso patrimônio líquido era de R$ 55,5 milhões e,
considerando o grupamento de ações aprovado por nossa assembléia geral extraordinária de 31 de
janeiro de 2006, o valor patrimonial por Ação corresponderia a R$ 1,29. O referido valor patrimonial por
Ação representa o valor contábil total dos nossos ativos menos o valor contábil total do nosso passivo,
dividido pelo número total de Ações de nossa emissão em 31 de dezembro de 2005, levando em
consideração o total de 43.000.000 Ações, após o grupamento de ações em 31 de janeiro de 2006.
Comparativamente, o preço pago em aquisições, diretas e indiretas, de ações de nossa emissão, nos
últimos 5 anos, pelos nossos acionistas controladores junto aos nossos antigos acionistas, diretos e
indiretos (Fundo Azul de Investimento Mútuo em Empresas Emergentes e Hudson Investment Holding
Inc.), foi uma média de R$2,00 por ação. Em março de 2006, dois dos nossos Administradores
adquiriram, pelo valor simbólico de R$0,01 por ação, 150 ações de nosso capital social, que eram
diretamente detidas por alguns acionistas estrangeiros de nossa acionista Gstaad. O objetivo da
participação detida por tais acionistas estrangeiros era exclusivamente permitir que os mesmos
participassem diretamente do nosso capital social. Tendo em vista a decisão de concentrar toda a sua
participação em nosso capital por meio da participação em Gstaad, tais acionistas optaram pela
alienação de tais participações diretas, por valor simbólico, a nossos administradores.
Considerando-se (i) os dividendos distribuídos em 27 de janeiro de 2006 no montante de R$ 8,0
milhões; (ii) a redução do nosso patrimônio líquido no montante de R$ 8,9 milhões em razão da
incorporação da nossa controladora Rail-Sul S.A., em 31 de janeiro de 2006, em que prevaleceu o valor
patrimonial da controladora; e (iii) a subscrição das 5.571.597 Ações ofertadas por nós na presente
Oferta Global, ao preço de R$18,00 por Ação, após a dedução das comissões e despesas da Oferta
Global a serem pagas por nós, o valor do nosso patrimônio líquido estimado em 31 de dezembro de
2005 seria de R$ 133,6 milhões, representando R$2,75 por Ação, resultando, portanto, em um
aumento imediato do valor patrimonial contábil por Ação correspondente a R$ 1,85 por Ação para os
acionistas existentes, e uma diluição imediata do valor patrimonial contábil por Ações em 31 de
dezembro de 2005, de R$15,25 para os novos investidores, adquirentes de Ações no contexto da
presente Oferta Global. Essa diluição representa a diferença entre o preço por Ação pago pelos
investidores e o valor patrimonial contábil por Ação de nossa emissão imediatamente após a conclusão
da Oferta Global.
A tabela a seguir ilustra tal diluição:
Preço da Oferta Global (por Ação) ........................................................................ R$ 18,00
Valor patrimonial por Ação em 31 de dezembro de 2005 (conforme ajuste)
antes da Oferta Global.......................................................................................... R$ 0,90
Aumento do valor patrimonial por Ação atribuído aos acionistas existentes .......... R$ 1,85
Valor patrimonial por Ação após a Oferta Global .................................................. R$ 2,75
Diluição por Ação para os novos investidores........................................................ R$ 15,25
Percentual de Diluição por Ação para os novos investidores ..................................
84,7%
Não dispomos de quaisquer opções, dívida conversível ou outros títulos ou acordos que possam
requerer que emitamos ações adicionais, nem foram exercidas quaisquer opções de aquisição de ações
nos últimos 5 anos.
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Na Oferta Global, sem incluir as Ações do Lote Suplementar, nossos atuais acionistas, incluindo
administradores, sofrerão uma diluição imediata em suas respectivas participações em nosso capital
social, passando de detentores de 100% para detentores de 61% de nossas ações, conforme quadro
ilustrativo a seguir:

Acionistas
Gstaad .....................................
River Charles.............................
Administradores........................
Outros ......................................
Total ........................................

Ações
Antes da Oferta Pública
Ações
(%)
7.205.200
16,8%
35.682.894
83,0%
111.906
0,2%
0,0%
43.000.000
100%
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Ações
Após a Oferta Pública
Ações
(%)
7.205.200
14,8%
22.311.570
46,0%
111.906
0,2%
18.942.921
39,0%
48.571.597
100%

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS
O único valor mobiliário por nós emitido são as ações ordinárias nominativas e sem valor nominal que
compõem o nosso capital social.
Antes da Oferta Global, nossas ações não eram negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado. Em 31 de março de 2006, celebramos com a BOVESPA e nossos Acionistas Controladores
o Contrato do Novo Mercado, segmento no qual as nossas Ações Ordinárias serão admitidas a
negociação sob o código CARD3, após a publicação do Anúncio de Início. Para maiores informações a
respeito de Novo Mercado, veja a seção “Informações Sobre o Mercado – Novo Mercado”. Não
podemos garantir que, após a Oferta Global, será desenvolvido um mercado ativo para as nossas Ações
ou que as mesmas serão negociadas por um valor maior que o preço de distribuição. Para maiores
informações, veja a seção “Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às Ações”.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação ...................................

CSU CardSystem S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº
01.896.779/0001-38 e com seus atos constitutivos arquivados
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.300.149.769.

Sede ...............................................

Nossa sede está localizada na Avenida Andrômeda, 2.000 –
nível 6 do bloco 5 – Centro Empresarial de Alphaville, no
município de Barueri, Estado de São Paulo.

Diretoria de Relações com
Investidores.....................................

Auditores Independentes da
Companhia.....................................
Jornais nos quais a Companhia
divulga Informações........................

Nossa Diretoria de Relações com Investidores está localizada na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.306, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. O responsável por esta diretoria é o Sr. Décio
Burd. O telefone do Departamento de Relações com Investidores é
(55 11) 2106-3925, o fax é (55 11) 3031-9785 e o e-mail é
investidorescsu@csu.com.br.

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

As nossas publicações realizadas em decorrência da Lei das
Sociedades por Ações são divulgadas no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e na Gazeta Mercantil.

Site na Internet ...............................

http://www.csu.com.br. As informações constantes do nosso
site não integram este Prospecto.

Informações Adicionais ...................

Quaisquer outras informações complementares sobre a
Companhia e a Oferta Global poderão ser obtidas (i) na
Companhia, em sua sede; (ii) no Coordenador Líder, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.064, 13o andar, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo; (iii) no Banco Pactual, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 6º andar, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo ou Praia de Botafogo, n.º 501, 5° e
6° andares, Torre Corcovado, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro; (iv) na BOVESPA, na Rua XV de
Novembro, n.º 275, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo; e (v) na CVM, na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º
andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
ou, na Rua Líbero Badaró, nº 471, 7º andar, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
1.

Companhia
CSU CardSystem S.A.
Av. Andrômeda, n° 2.000, nível 6 do bloco 5, bairro Alphaville
CEP 06473-900 Barueri, SP
Brasil
At: Décio Burd - Diretor de Relações com Investidores
Tel.: (55 11) 3030-3739
Fax: (55 11) 3031-9785
http://www.csu.com.br
investidorescsu@csu.com.br

2.

Coordenadores

2.1

Coordenador Líder
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.064, 13º andar
01451-000 São Paulo, SP
Brasil
At: Sr. José Olympio Pereira - Diretor
Tel: (55 11) 3841-6000
Fax: (55 11) 3841-6912
http://www.br.credit-suisse.com/ofertas

2.2

Coordenador
Banco Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3729, 9º andar
São Paulo, SP
Brasil
At: Sr. Evandro Pereira – Diretor
Tel: (55 11) 3046-2000
Fax: (55 11) 3046-2001
http://www.pactual.com.br

3.

Coordenadores Contratados

3.1.

Deutsche Bank S.A.
Rua Alexandre Dumas nº 2.200
04717-910 São Paulo, SP
Brasil
At: Sr. Marcelo Vainstein
Tel: (55 11) 5189-5172
Fax: (55 11) 5189-5110
http://www.deutsche-bank.com.br

3.2

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.064, 4º andar
01451-000 São Paulo, SP
Brasil
At: Sr. Ernani Barreto
Tel: (55 11) 3847-5260
Fax: (55 11) 3847-5021
http://www.hsbcbroker.com.br
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3.3

Banco Santander Brasil S.A.
Rua Amador Bueno nº 474, Bloco C, 3º andar
04752-000 São Paulo, SP
Brasil
At: Sr. Enrico Anção Carbone
Tel: (55 11) 5538-7437
Fax: (55 11) 5538-5252
http://www.superbroker.com.br

4.

Consultores Legais

4.1

Companhia e Acionista Vendedor para o Direito Brasileiro
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Rua da Consolação 247, 4º andar
01301-903 São Paulo, SP
Brasil
At: Sr. Carlos José Rolim de Mello
Tel: (55 11) 3150-7000
Fax: (55 11) 3150-7071

4.2

Companhia e Acionista Vendedor para o Direito dos Estados Unidos da América
Simpson Thacher & Bartlett LLP
425 Lexington Avenue
10017 - 3954 New York, NY
At.: Sr. Jaime Mercado
Estados Unidos da América
Tel: (1 212) 455-2000
Fax: (1 212) 455-2502

4.3.

Coordenadores para o Direito Brasileiro
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
01403-001 - São Paulo SP
Brasil
At.: Sr. Sérgio Spinelli Silva Jr.
Tel: (55 11) 3147 7600
Fax: (55 11) 3147 7770

4.4

Coordenadores para o Direito dos Estados Unidos da América
Shearman & Sterling LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 17º andar
04538-132 - São Paulo, SP
At.: André Béla Jánszky
Brasil
Tel.: (55 11) 3702-2202
Fax: (55 11) 3702-2224

5.

Auditores da Companhia
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Av. Francisco Matarazzo, 1.400
05001-903 – São Paulo, SP
Brasil
At.: Sr. Wander Rodrigues Teles
Tel.: (55 11) 3674-2000
Fax: (55 11) 3674 -2044
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DECLARAÇÕES
Declaração da Companhia e do Acionista Vendedor:
Considerando que:
(a) a Companhia e o Acionista Vendedor constituíram assessores legais para auxiliá-los na
Distribuição Pública da Companhia; e
(b) tendo em vista a Oferta Global, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em
dezembro de 2005 (“Due Diligence”), sendo que a Due Diligence prosseguiu até a divulgação do
Prospecto Definitivo;
a Companhia e o Acionista Vendedor declaram que este Prospecto Definitivo contém as
informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta Global, dos
valores mobiliários a serem ofertados, da Companhia, suas atividades, situação econômicofinanceira, os riscos inerentes a sua atividade e quaisquer outras informações relevantes e foi
elaborado de acordo com as normas pertinentes.
Ademais, a Companhia e o Acionista Vendedor declaram ser responsáveis pela veracidade,
consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas
ao mercado durante a Oferta Global.
Declaração do Coordenador Líder:
Considerando que:
(a) a Companhia e o Acionista Vendedor, assim como o Coordenador Líder, constituíram
assessores legais para auxiliar na implementação da Oferta Global;
(b) para tanto, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em dezembro de 2005 (“Due
Diligence”), sendo que a Due Diligence prosseguiu até a divulgação do Prospecto Definitivo;
(c) foram disponibilizados pela Companhia aos assessores legais do Coordenador Líder os documentos
que tais assessores consideraram materialmente relevantes para a Oferta Global; e
(d) além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelo Coordenador Líder
documentos e informações adicionais relativos à Companhia,
o Coordenador Líder declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de
diligência para assegurar que:
(i) este Prospecto Definitivo contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta Global, dos valores mobiliários a serem ofertados, da Companhia, suas
atividades, sua situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer
outras informações relevantes;
(ii) as informações prestadas, por ocasião do arquivamento deste Prospecto Definitivo, bem como
as fornecidas e a serem fornecidas ao mercado durante a distribuição das ações objeto da Oferta
Global são, e serão, verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; e
(iii) este Prospecto Definitivo foi elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas
não se limitando, à Instrução CVM 400.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES
Este Prospecto contém declarações futuras, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram
baseadas em crenças e premissas da nossa Administração e em informações disponíveis, principalmente
nas Seções “Sumário”, “Fatores de Risco”, “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação
Financeira e o Resultado Operacional”, e “Atividades da CSU”. Declarações prospectivas incluem
afirmações a respeito das intenções, crenças ou expectativas atuais de nossa Administração em relação
a uma série de assuntos, entre os quais se destacam:
•

a conjuntura econômica, política e de negócios no País;

•

as expectativas e estimativas dos nossos Administradores quanto ao nosso futuro desempenho
financeiro, planos financeiros e efeitos da concorrência;

•

nosso níveis de endividamento e demais obrigações financeiras e nossa capacidade de
contratar financiamentos quando necessário e em termos razoáveis;

•

interesses de nossos Acionistas Controladores;

•

nossa capacidade de implementar nossas estratégias e nosso plano de investimentos;

•

alterações nas taxas de inflação, taxas cambiais e/ou nas taxas de juros;

•

competição no setor de serviços de processamento de Cartões e atividades relacionadas;

•

medidas governamentais e alterações em políticas fiscais e legislação tributária;

•

centralização dos serviços de processamento pelos Emissores de Cartão;

•

alterações tecnológicas e aumento de custos;

•

variações cíclicas e sazonais em nossos resultados operacionais;

•

falhas sistêmicas, quedas e racionamento de energia elétrica;

•

nossa capacidade de manter e ampliar nossa base de clientes mediante a renovação de nossos
Contratos Comerciais e a celebração de novos contratos;

•

interrupção ou perturbação nos serviços da Companhia;

•

o término antecipado dos Contratos Comerciais;

•

nossa capacidade de adquirir novos clientes e negócios; e

•

os fatores de risco apresentados na Seção “Fatores de Risco”.
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OUTRAS INFORMAÇÕES
Informações Financeiras
Nós preparamos nossas demonstrações financeiras de acordo com o BR GAAP. Estão incluídas neste
Prospecto nossas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2005, 2004 e 2003, que foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, cujo parecer encontra-se incluído neste Prospecto.
Estimativas de Mercado
Fazemos declarações neste Prospecto sobre estimativas de mercado, nossa situação em relação aos
nossos concorrentes e nossa participação no mercado, bem como sobre o tamanho do mercado em
que atuamos. Fazemos tais declarações com base em informações obtidas de fontes que consideramos
confiáveis, tal como a ABECS, entre outras. Embora não tenhamos motivos para achar que tais
informações não são corretas em seus aspectos relevantes, não as verificamos em particular.
Alguns dos percentuais e outros valores incluídos neste Prospecto foram arredondados para facilitar sua
apresentação. Portanto, alguns dos totais constantes das tabelas aqui apresentadas podem não
representar uma soma exata dos valores que os precedem.
MarketSystem
Em 28 de dezembro de 2005, adquirimos a totalidade das quotas representativas do capital social da
MarketSystem Ltda. Em 29 de dezembro de 2005, incorporamos a Marketsystem Ltda. e suas
operações deram origem à nossa 4ª Unidade de Negócios que denominamos MarketSystem.
Ao analisar nossos resultados, o investidor deverá se atentar para o fato de que os nossos resultados de
2005 são influenciados pelos resultados da Marketsystem Ltda. referentes ao mês de dezembro de 2005.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS SELECIONADAS
As informações financeiras em 31 de dezembro de 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001, abaixo
apresentadas foram extraídas das nossas demonstrações financeiras auditadas e, elaboradas de acordo
com o BR GAAP. As demonstrações financeiras em 31 de dezembro 2005, 2004 e 2003, auditadas
pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes conforme indicado no seu parecer, estão
inclusas neste prospecto.
Estas informações financeiras devem ser lidas e analisadas em conjunto com as nossas demonstrações
financeiras, bem como as informações contidas na Seção “Apresentação das Informações Financeiras e
Outras Informações” e “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e
Operacional” deste Prospecto.
Demonstrações do resultado
2005
Receita bruta da prestação de serviços ...............
Deduções da receita bruta .................................
Receita líquida da prestação de serviços .............
Custo dos serviços prestados..............................
Lucro bruto ........................................................
Despesas comerciais, gerais e administrativas .....
Outras receitas operacionais, líquidas .................
Despesas financeiras, líquidas.............................
Lucro operacional ..............................................
Resultado não operacional .................................
Lucro antes do imposto de renda e contribuição
social e participação dos administradores ...........
Imposto de renda e contribuição social ..............
Participação de administradores .........................
Lucro líquido do exercício...................................
(1)

Lucro líquido por ação (em R$) .........................
(1)

335.709
(22.065)
313.644
(249.926)
63.718
(34.244)
375
(4.616)
25.233
94
25.327
(7.974)
(1.298)
16.055
0,1867

Exercícios findos em 31 de dezembro de
2004
2003
2002
(em milhares de Reais)
246.015
189.869
140.625
(16.631)
(11.995)
(6.268)
229.384
177.874
134.357
(174.041)
(135.564)
(97.319)
55.343
42.310
37.038
(33.310)
(26.350)
(26.157)
349
408
120
(2.846)
(2.026)
(1.775)
19.536
14.342
9.226
54
11
26
19.590
(5.551)
(1.152)
12.887
0,1498

14.353
(3.267)
(903)
10.183
0,1184

9.252
(2.106)
(637)
6.509
0,0757

2001
101.049
(4.335)
96.714
(66.117)
30.597
(21.448)
61
(162)
9.048
63
9.111
(1.950)
(578)
6.583
0,0765

Lucro líquido por ação não considera o grupamento de ações ocorrido em 31 de janeiro de 2006, na proporção de 2 ações para cada ação
existente.

Balanço Patrimonial
2005
Disponibilidades....................................................
Contas a receber de clientes .................................
Impostos a recuperar ............................................
Ativo circulante.....................................................
Contas a receber de clientes,
líquidas (longo prazo) ......................................
Realizável a longo prazo .......................................
Imobilizado...........................................................
Diferido ................................................................
Permanente ..........................................................
Total do ativo .......................................................
Fornecedores ........................................................
Empréstimos e financiamentos – curto prazo ........
Salários e encargos sociais ....................................
Passivo circulante..................................................
Empréstimos e financiamentos – longo prazo .......
Provisão para contingências ..................................
Exigível a longo prazo ...........................................

Em 31 de dezembro de
2003
2002
(Em milhares de Reais)
685
1.436
942
33.410
22.942
15.274
2.906
1.277
4.854
40.843
30.386
23.129

2004

20.492
34.609
4.383
61.699
3.128
15.740
52.840
25.226
78.250
155.689
10.551
14.578
16.593
55.249
27.547
17.352
44.899
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3.635
11.764
45.135
45.319
97.926
10.333
705
13.130
32.989
1.367
12.674
14.041

3.498
9.223
38.150
3.718
42.063
81.672
10.085
873
9.585
29.318
10.245
10.245

3.498
9.139
33.710
7.437
41.342
73.610
4.502
4.005
6.366
22.834
7.054
7.054

2001
132
10.682
3.941
16.538
3.315
7.313
25.281
11.155
36.581
60.432
4.530
4.762
15.152
4.867
4.867

2005
Patrimônio líquido ................................................
Capital social ....................................................
Reserva de capital .............................................
Reservas de lucros.............................................
Lucros acumulados ...........................................
Total do patrimônio líquido...............................
Total do passivo e patrimônio líquido....................

2004

37.805
89
17.647
55.541
155.689

Em 31 de dezembro de
2003
2002
(Em milhares de Reais)

37.805
89
3.084
9.918
50.896
97.926

37.805
89
2.440
1.775
42.109
81.672

37.805
89
1.930
3.898
43.722
73.610

2001

37.805
89
1.605
914
40.413
60.432

Informações Financeiras
2005

2004

Em 31 de dezembro de
2003
2002
(Em milhares de Reais)

2001

Fluxo de caixa gerado (utilizado)
Atividades operacionais ......................................
Atividades de investimentos................................
Atividades de financiamento...............................

28.441
(43.580)
34.946

17.993
(15.606)
(3.138)

23.591
(10.875)
(12.222)

16.505
(12.495)
(3.200)

15.409
(9.806)
(5.550)

EBITDA
Lucro líquido do exercício ...................................
(+) Despesas financeiras, líquidas ........................
(+) Depreciação e amortização............................
(+) Imposto de renda e contribuição social..........
(+) Despesas de Leasing......................................
(1)
EBITDA .............................................................

16.055
4.616
10.725
7.974
20.935
60.305

12.887
2.846
12.405
5.551
12.625
46.314

10.183
2.026
10.111
3.267
8.578
34.165

6.509
1.775
7.760
2.106
4.757
22.907

6.583
162
6.958
1.950
1.349
17.002

Dívida líquida
Empréstimos e financiamentos – curto prazo ......
Empréstimos e financiamentos – longo prazo .....
Total de empréstimos e financiamentos ..............
(-) Disponibilidades .............................................
(2)
Dívida líquida .........................................................

14.578
27.547
42.125
(20.492)
21.633

705
1.367
2.072
(685)
1.387

873
873
(1.436)
(563)

4.005
4.005
(942)
3.063

(132)
(132)

(1)

(2)

Nosso EBITDA reflete o lucro antes das receitas e despesas financeiras líquidas dos juros, do imposto de renda e da contribuição social, das
depreciações e amortizações e das despesas com arrendamentos mercantis. Para fins de nosso EBITDA, as despesas de arrendamento mercantil
são tratadas como se fossem despesas financeiras (arrendamento mercantil financeiro). O EBITDA é utilizado como uma medida de desempenho
pela nossa Administração, mas não é uma medida adotada de acordo com o BR GAAP, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado como um substituto para o lucro líquido, ou como substituto para o fluxo de caixa, nem tampouco
como indicador de liquidez. Considerando que o EBITDA não possui significado padronizado, a nossa definição de EBITDA pode não ser
comparável àquelas utilizadas por outras empresas.
Dívida líquida refere-se ao somatório dos empréstimos e financiamentos (curto e longo prazo) subtraído pelo saldo de disponibilidades.
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Outras Informações Operacionais e Financeiras
Exercícios findos e em 31 de dezembro de
2005
2004
2003
(Em milhares de Reais)
Receita bruta por Unidade de Negócios
Cardsystem ....................................................................................
Telesystem......................................................................................
Credit&Risk ....................................................................................
(1)
Marketsystem ...............................................................................

Custo por Unidade de Negócios
Cardsystem ....................................................................................
Telesystem......................................................................................
Credit&Risk ....................................................................................
(1)
Marketsystem ..............................................................................

Lucro bruto por Unidade de Negócios
Cardsystem ....................................................................................
Telesystem......................................................................................
Credit&Risk ....................................................................................
(1)
Marketsystem ..............................................................................

Dados operacionais
Cartões administrados – crédito (média mensal – mil) ....................
Cartões administrados – Private label (média mensal – mil) ............
Total
(2)
PAs (média anual) ........................................................................
(3)
Contatos de cobrança (anual-mil) ................................................
(1)

(2)
(3)

118.010
163.328
51.785
2.586
335.709

97.638
107.324
41.053
246.015

91.203
66.372
32.294
189.869

(62.232)
(139.810)
(45.814)
(2.070)
(249.926)

(54.997)
(87.246)
(31.798)
(174.041)

(45.295)
(62.604)
(27.665)
(135.564)

47.354
13.044
2.916
404
63.718

36.016
12.751
6.576
55.343

40.291
(575)
2.594
42.310

7.421
2.638
10.059
3.308
41.627

5.787
2.290
8.077
2.096
23.162

5.238
2.149
7.387
991
25.347

Reflete apenas o faturamento do mês de dezembro de 2005, uma vez que a Unidade de Negócios MarketSystem foi criada com (i) a aquisição,
pela CSU, da totalidade das quotas representativas do capital social da Marketsystem Ltda. em 28 de dezembro de 2005; pelo valor total de
R$24,5 milhões (ver “Operações com Partes Relacionadas”) e (ii) posterior incorporação da mesma em 29 de dezembro de 2005. O faturamento
anual da Marketsystem Ltda. (excluído o mês de dezembro) foi de R$21,1 milhões. Para dados operacionais e financeiros da Marketsytem Ltda.
relativos ao exercício de 2005, ver “Atividades da CSU – Unidade de Negócios MarketSystem”.
Refere-se ao número médio anual de PAs da Unidade de Negócios TeleSystem e de PAs da Unidade de Negócios CardSystem.
Refere-se ao total de contratos no período, ativos e receptivos.
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INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO
Regulação do Mercado Brasileiro de Valores Mobiliários
O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulado, conjuntamente: (i) pelo CMN, que tem
autoridade para fixar as diretrizes da política cambial e regular a constituição, funcionamento e
fiscalização das instituições financeiras; (ii) pelo Banco Central, que tem, dentre outros poderes, a
autoridade para exercer o controle do crédito sob todas as suas formas, efetuar o controle do capital
estrangeiro e das operações de câmbio e conceder autorização às instituições financeiras para
funcionamento no país e exercer a sua fiscalização; e (iii) pela CVM, que tem autoridade para
regulamentar o mercado de valores mobiliários e a organização, o funcionamento e as operações das
bolsas de valores.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulado pela Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada, bem como por normas editadas pela CVM, pelo CMN e pelo Banco Central. Estes
normativos determinam, dentre outros, os requisitos de divulgação de informações aplicáveis a
emissoras de valores mobiliários publicamente negociados, as sanções administrativas e penais por
negociação de títulos e valores mobiliários utilizando informação privilegiada e manipulação de preço, e
normas de proteção a acionistas minoritários.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, uma companhia pode ser aberta ou fechada. Todas as
companhias abertas estão registradas na CVM e ficam sujeitas, dentre outras obrigações, à divulgação
periódica de informações e de quaisquer atos ou fatos relevantes. Uma companhia registrada na CVM
pode ter valores mobiliários de sua emissão listados na BOVESPA ou em mercados brasileiros de balcão,
para negociação pública. Ações de companhias listadas na BOVESPA não podem ser negociadas
simultaneamente em mercados brasileiros de balcão. As ações de uma companhia listada também podem
ser negociadas fora de bolsa de valores, observadas as diversas limitações impostas a este tipo de
negociação. Para ser listada na BOVESPA, uma companhia deve requerer registro à BOVESPA e à CVM.
A negociação de valores mobiliários na BOVESPA pode ser interrompida mediante solicitação da
companhia aberta antes da publicação de fato relevante. A negociação também pode ser suspensa por
iniciativa da BOVESPA ou da CVM, com base em, ou devido a, dentre outros motivos, indícios de que a
companhia aberta tenha fornecido informações inadequadas com relação a um determinado ato ou
fato relevante ou de que tenha fornecido respostas inadequadas a questionamentos feitos pela CVM
ou pela BOVESPA.
Negociação na BOVESPA
Em 2000, a BOVESPA foi reorganizada por meio da assinatura de memorandos de entendimentos com
outras bolsas de valores brasileiras. De acordo com estes memorandos, todos os valores mobiliários são
negociados somente na BOVESPA, com exceção da negociação dos títulos de dívida pública negociados
eletronicamente e de leilões de privatização, que são realizados na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
A BOVESPA é uma entidade sem fins lucrativos de propriedade de corretoras-membro. A negociação
na BOVESPA só pode ser realizada pelas corretoras-membro e por um número limitado de nãomembros autorizados. As negociações ocorrem das 10:00hs às 17:00hs ou das 11:00hs às 18:00hs
durante o período de horário de verão no Brasil, em um sistema eletrônico de negociação chamado
Megabolsa. A BOVESPA também permite negociações das 17:45h às 19:00h, ou entre 18:45hs e
19:30hs durante o período de horário de verão no Brasil por um sistema on-line denominado after
market, conectado a corretoras tradicionais e a corretoras que operam pela internet. As negociações no
after market estão sujeitas a limites regulatórios sobre volatilidade de preços e sobre o volume de ações
negociadas pelas corretoras que operam pela internet.
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Em 31 de dezembro de 2005, a capitalização total de mercado das companhias abertas listadas na
BOVESPA era equivalente a, aproximadamente, R$1.128,5 bilhões, sendo que as dez maiores
companhias abertas listadas na BOVESPA representavam, aproximadamente, 51,5% da capitalização
total de mercado de todas as companhias listadas. O volume médio diário de negociação na BOVESPA
durante o período de 6 meses findo em 31 de dezembro de 2005 foi de R$1,5 bilhão. Embora
quaisquer das ações em circulação de uma companhia aberta listada possam ser negociadas na
BOVESPA ou mercado de balcão brasileiro, na maioria dos casos, menos da metade destas ações ficam
efetivamente disponíveis para negociação pública, sendo o remanescente detido por pequenos grupos
de controladores, por entidades estatais e/ou por um acionista principal.
A liquidação das operações realizadas na BOVESPA ocorre 3 dias úteis após a data da negociação, sem
correção monetária do preço de compra. O vendedor deve entregar as ações à BOVESPA na manhã do
terceiro dia útil após a data da negociação. A entrega e o pagamento das ações são realizados por
intermédio da CBLC, a câmara de compensação independente da BOVESPA. A CBLC é contraparte
central garantidora das operações realizadas na BOVESPA, realizando a compensação multilateral tanto
para as obrigações financeiras quanto para as movimentações de títulos. Segundo o regulamento da
CBLC, a liquidação financeira é realizada por meio do Sistema de Transferência de Reservas do Banco
Central. A movimentação de títulos é realizada no sistema de custódia da CBLC. Tanto as entregas
quanto os pagamentos têm caráter final e irrevogável.
A fim de manter um melhor controle sobre a oscilação do Índice BOVESPA, a BOVESPA adotou um
sistema denominado circuit breaker, por meio do qual as sessões de negociação podem ser suspensas
por um período de 30 minutos ou uma hora, sempre que o ÍNDICE BOVESPA cair abaixo dos limites de
10,0% ou 15,0%, respectivamente, com relação ao índice de fechamento registrado na sessão de
negociação anterior.
A negociação por não-residentes no Brasil está sujeita a procedimentos de registro. Veja
“Regulamentação de Investimentos Estrangeiros” abaixo.
Regulamentação de Investimentos Estrangeiros
Investidores estrangeiros podem registrar seus investimentos em ações amparados pela Lei n° 4.131, de
3 de setembro de 1962, ou pela Resolução CMN n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000 (“Resolução CMN
n° 2.689”) e Instrução CVM n° 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alteradas. A Resolução CMN
n° 2.689 favorece o tratamento fiscal a investidores não residentes no Brasil, contanto que não sejam
residentes em paraísos fiscais (i.e., países que não impõem tributo ou em que a renda é tributada a
alíquotas inferiores a 20,0%), de acordo com as leis fiscais brasileiras.
De acordo com a Resolução CMN nº 2.689, investidores não residentes podem investir em quase todos
os ativos disponíveis no mercado financeiro e no mercado de capitais brasileiro, desde que obedecidos
certos requisitos. Segundo tal Resolução, consideram-se investidores não residentes, individuais ou
coletivos, as pessoas físicas ou jurídicas, os fundos ou outras entidades de investimento coletivo, com
residência, sede ou domicílio no exterior. Previamente ao investimento, o investidor não residente deve:
•
•
•
•

constituir um ou mais representantes no País;
apontar instituição financeira custodiante devidamente registrada pelo Banco Central ou pela
CVM;
por meio de seu representante, registrar-se na CVM como investidor não residente; e
obter registro do investimento junto ao Banco Central.

Adicionalmente, o investidor operando nos termos da Resolução CMN n° 2.689 deve ser registrado
junto à Receita Federal de acordo com a Instrução Normativa n° 568, de 18 de setembro de 2005.
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O processo de registro do investimento junto ao Banco Central é empreendido pelo representante legal
do investidor no Brasil. Valores mobiliários e outros ativos financeiros de propriedade de investidores
não residentes devem ser registrados ou mantidos em conta depósito, ou, ainda, sob custódia de
entidade devidamente autorizada pelo Banco Central ou pela CVM. Ademais, a negociação de valores
mobiliários é restrita ao mercado de valores mobiliários exceto nos casos de reorganização societária ou
morte. Veja “Fatores de Risco – Riscos Relativos à Oferta e às Ações Ordinárias”.
Novo Mercado
Introdução
Em dezembro de 2000, a BOVESPA deu início ao funcionamento de um segmento especial de
negociação de ações denominado Novo Mercado. Esse segmento tem como propósito atrair
companhias abertas dispostas a fornecer informações ao mercado e aos seus acionistas a respeito de
seus negócios, além das exigidas pela legislação e regulamentação da CVM, e que se comprometam a
adotar práticas de governança corporativa, tais como práticas diferenciadas de administração,
transparência e proteção aos acionistas minoritários.
As companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas
regras mais rígidas do que as presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a: (i) emitir
apenas ações ordinárias; (ii) manter, no mínimo, 25,0% de ações do capital social em circulação; (iii)
detalhar e incluir informações adicionais nas informações trimestrais; e (iv) disponibilizar as
demonstrações financeiras anuais no idioma inglês e com base em princípios de contabilidade
internacionalmente aceitos. A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de contratos
entre a companhia, seus administradores e acionistas controladores e a BOVESPA, além da adaptação
do estatuto social da companhia às regras contidas no Regulamento do Novo Mercado.
Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas do Novo Mercado, que
visam a conceder transparência com relação às atividades e situação econômica das companhias ao
mercado, bem como maiores poderes para os acionistas minoritários de participação na administração
das companhias, entre outros direitos. As principais regras relativas ao Novo Mercado são sucintamente
descritas a seguir, às quais a CSU também estará sujeita.
Autorização para Negociação no Novo Mercado
Inicialmente, a companhia que tenha intenção de listar seus valores mobiliários no Novo Mercado deve
obter e manter atualizado seu registro de companhia aberta junto à CVM. Além disso, a companhia
deve, entre outras condições, firmar Contrato do Novo Mercado e adaptar seu estatuto às cláusulas
mínimas exigidas pelas regras do Novo Mercado. O capital social deve ser dividido exclusivamente em
ações ordinárias e uma parcela de ações representando, no mínimo, 25,0% do capital social deve ser
mantida em circulação pela companhia.
Conselho de Administração
O conselho de administração de companhias autorizadas a terem suas ações negociadas no Novo
Mercado deve ser composto por no mínimo 5 membros, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato
unificado de, no máximo, 2 anos, sendo permitida a reeleição. Todos os membros do conselho de
administração e da diretoria devem subscrever um termo de anuência dos administradores,
condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento. Por meio do termo de
anuência os administradores da companhia responsabilizam-se pessoalmente a agir em conformidade
com o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o regulamento da câmara de arbitragem do
mercado e com o Regulamento do Novo Mercado. Ao menos 20,0% dos membros do conselho de
administração de companhias com ações listadas no Novo Mercado devem ser independentes.

62

Outras características do Novo Mercado
Dentre as outras características do Novo Mercado, destacam-se: (i) a obrigação de realizar ofertas
públicas de aquisição das demais ações em circulação sob determinadas circunstâncias, como, por
exemplo, a saída do Novo Mercado; (ii) realizar suas ofertas de ações sempre de modo a favorecer a
dispersão acionária; (iii) extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos
controladores quando da venda do controle da companhia (tag along integral); (iv) obrigações de
divulgação de informações não financeiras a cada trimestre, como, por exemplo, o número de ações
detidas pelos administradores da companhia e o número de ações em circulação; (v) maior divulgação
de operações com partes relacionadas; e (vi) a companhia, os acionistas, os administradores e os
membros do conselho fiscal, comprometem-se a resolver toda e qualquer disputa ou controvérsia
relacionada ao Regulamento do Novo Mercado e às relações com administradores e acionistas por
meio de arbitragem, nos termos do regulamento da Câmara de Arbitragem.
Adicionalmente, em decorrência da edição da Resolução CMN nº 2.829, de 30 de março de 2001, e
posteriores alterações, que estabeleceram novas regras de aplicação dos recursos das entidades fechadas
de previdência privada complementar, ações de emissão de companhias que adotam práticas
diferenciadas de governança corporativa - tais como aquelas cujos valores mobiliários são admitidos a
negociação no segmento especial Novo Mercado ou cuja classificação de listagem seja de Nível 1 ou Nível
2 de acordo com a regulamentação emitida pela BOVESPA - podem ter maior participação na carteira de
investimento de tais fundos de pensão. Assim, as ações de companhias que adotam práticas de
governança corporativa passaram a ser, desde a edição da referida Resolução, um investimento
importante e atraente para as entidades fechadas de previdência privada complementar que são grandes
investidores do mercado de capitais brasileiro. Este fato poderá impulsionar o desenvolvimento do Novo
Mercado, beneficiando as companhias cujos valores mobiliários são ali negociados, inclusive a CSU.
Para maiores informações, ver seção “Descrição do Capital Social”.
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DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA
E O RESULTADO OPERACIONAL
A discussão a seguir sobre a nossa situação financeira e sobre nossos resultados operacionais deve ser
analisada em conjunto com as nossas demonstrações financeiras auditadas referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003, as quais foram preparadas de acordo com o BR
GAAP e estão incluídas neste Prospecto acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem
como com as informações financeiras apresentadas na seção “Informações Financeiras e Operacionais
Selecionadas” deste Prospecto.
Esta seção contém discussões sobre estimativas futuras que envolvem riscos e incertezas. Nossos
resultados reais podem diferir significativamente daqueles discutidos nas declarações sobre estimativas
futuras como resultado de diversos fatores, incluindo, mas não se limitando àqueles informados nas
seções “Considerações sobre Estimativas e Projeções” e “Fatores de Risco” deste Prospecto.
Em 28 de dezembro de 2005, nós adquirimos a totalidade das quotas representativas do capital social
da Marketsystem Ltda. e em 29 de dezembro de 2005 nós incorporamos a Marketsystem Ltda. Como
conseqüência, nossos resultados de 2005 incluem os resultados da Marketsystem Ltda. referentes ao
mês de dezembro de 2005 (ver “Operações com Partes Relacionadas”).
Visão Geral
Somos uma empresa especializada em serviços de administração de Cartões, gestão e operacionalização
de call centers, serviços de cobrança e operacionalização da análise e aprovação de crédito a Usuários de
nossos clientes (conforme políticas pré-estabelecidas pelos clientes), desenvolvimento e gestão
operacional de programas de marketing de relacionamento e fidelização para diferentes clientes dos mais
diversos setores. Operamos através de nossas distintas Unidades de Negócios, quais sejam: (i) CardSystem
(processamento de Cartões); (ii) TeleSystem (serviços de call center); (iii) Credit&Risk (análise de crédito e
cobrança); e (iv) MarketSystem (programas de fidelização), ocupando posição de liderança no mercado
com relação a todos os serviços que prestamos. Favor ver “Sumário – A Companhia” para uma visão geral
mais detalhada de nossa Companhia.
Eventos Recentes
Incorporação da holding Rail-Sul S.A.
Em função de nossa reestruturação societária desenhada para fins da consecução da Oferta Global, a
Companhia incorporou, em 31 de janeiro de 2006, a Rail-Sul S.A., nossa, então, holding. Essa
incorporação resultou em uma redução do nosso patrimônio líquido no montante de R$8,9 milhões, na
qual prevaleceu o valor patrimonial da incorporada em 31 de dezembro de 2005, que era de R$46,5
milhões. O único ativo relevante da Rail-Sul S.A. era a sua participação acionária na Companhia.
Contrato com a Caixa Econômica Federal - CAIXA
No início de 2005, vencemos a concorrência pública para administração dos cartões de crédito da CAIXA,
no modelo Full Service. O respectivo contrato foi celebrado em 30 de maio de 2005, com valor global de
R$196,8 milhões (em termos de receita bruta) e prazo inicial até maio de 2008, sendo que até o final do
primeiro semestre de 2006 faremos a preparação dos sistemas da CAIXA e a migração de sua base de
cartões de créditos; ao passo que nos 24 meses subseqüentes faremos a administração dos cartões
propriamente dita. Neste período passaremos a faturar mensalmente nossos serviços contra a CAIXA de
acordo com o volume de serviços prestados. Como parte desse contrato, transferiremos tecnologia à CAIXA
de forma que a atividade de processamento possa ser desenvolvida internamente pela CAIXA no futuro. Tal
transferência não inclui, todavia, os demais serviços relacionados à administração de cartões, os quais
poderão continuar sendo desenvolvidos em regime de terceirização. Para maiores informações relativas a
este contrato, ver seção “Atividades da CSU – Contratos Relevantes”.
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Cenário Macro-Econômico Brasileiro
O ano de 2003 foi marcado pela transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o de Luis
Inácio Lula da Silva. Em virtude de fatores adversos associados às incertezas sobre o futuro político e
econômico do Brasil antes e imediatamente após as eleições presidenciais de outubro de 2002, o PIB
brasileiro apresentou um crescimento de apenas 0,5% em 2003.
Em 2003, a desvalorização do Dólar frente a outras moedas, bem como as políticas monetárias e fiscais
conservadoras do atual Governo Federal, levaram o Real a se valorizar em 22,3% frente ao Dólar,
alcançando R$2,89 por US$1,00 em 31 de dezembro de 2003. Neste mesmo ano, a inflação, medida
pelo IPCA, foi de 9,3%.
Em 2004, impulsionado pelas exportações, o País retomou o crescimento econômico, em particular nos
setores mais sensíveis à expansão do crédito. Sinais de recuperação do mercado interno refletiram-se
positivamente no mercado de trabalho, na renda da população e no aquecimento da economia
brasileira. O PIB cresceu 4,9% e o Real valorizou-se frente ao Dólar em 8,8% em 2004.
No mesmo período, o mercado formal de trabalho cresceu, com a criação de aproximadamente 1,9
milhão de postos de trabalho, o que propiciou o aumento da demanda por bens e serviços na
economia. A inflação, medida pelo IPCA, foi de 7,6%. As exportações e os investimentos externos
proporcionaram um importante superávit em conta corrente de mais de US$10,0 bilhões (2,0% do
PIB), o que possibilitou uma redução da dívida externa, como múltiplo das exportações, de 3 para
menos de 2, melhorando sensivelmente a percepção de risco na economia brasileira.
Em setembro de 2004, o Banco Central deu início a uma política de aumento da taxa de juros, já que
os indicadores de inflação não convergiam para os objetivos definidos para o ano de 2004. Os efeitos
do aumento da taxa de juros tiveram reflexos na atividade econômica do País, que não cresceu em
2005 no mesmo ritmo verificado em 2004. Conforme estimativas de janeiro elaboradas pelo BACEN, o
PIB cresceu 2,4% em 2005.
Em setembro de 2005, após um ano de aperto monetário, o Banco Central deu início ao processo de
redução gradual da taxa básica de juros (SELIC), à medida que as estimativas de inflação de 2005 e
para os próximos 12 meses começaram a convergir para a meta. A SELIC encerrou o ano em 18,0%. A
principal razão do menor ritmo de crescimento da atividade econômica foi a manutenção da taxa de
juros em patamares ainda elevados. A inflação, medida pelo IPCA, foi de 5,7%, acima da meta
estabelecida pelo Banco Central de 5,1%. O Real se valorizou em 13,4% frente ao Dólar, alcançando
R$2,34 por US$1,00 em 31 de dezembro de 2005.
A tabela a seguir apresenta a inflação, o PIB real e a desvalorização (valorização) do Real frente ao
Dólar em relação aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003:

(1)

Crescimento Real (Redução) do PIB .......................
Inflação (IPCA) .........................................................
Inflação (IGP-M) ......................................................
(2)
Taxa do CDI ..........................................................
Desvalorização (Valorização) do R$ Versus US$ ........
Taxa de Câmbio (Fechamento) – US$ 1,00 ...............
Taxa de Câmbio (Média) – US$ 1,00 ........................
(1)
(2)

2005
2,4%
5,7%
1,2%
17,99%
(13,4)%
R$2,34
R$2,43

Em 31 de dezembro de
2004
2003
4,98%
0,5%
7,6%
9,3%
12,4%
8,7%
17,8%
16,3%
(8,8)%
(22,3)%
R$2,65
R$2,89
R$2,93
R$3,07

Expectativa de mercado apurada pelo Banco Central em 20 de janeiro de 2006
Representa a média das taxa interbancárias de um dia no Brasil (acumulada por período mensais, anualizada).
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Além disso, o Brasil tem observado (i) um aumento no consumo de bens e serviços - segundo dados do
PIB/IBGE, o consumo no Brasil cresceu aproximadamente 2,6% em 2005, em comparação a 2004; e (ii)
uma maior demanda e utilização de crédito - de acordo com dados do Banco Central, o volume de
créditos livres concedidos a pessoas físicas no Brasil passou de R$88,1 bilhões em 2003 para R$113,3
bilhões em 2004 e R$155,2 bilhões em 2005.
Nossas Fontes de Receitas
Nossos Contratos Comerciais são a base para a prestação de nossos serviços e nossa remuneração.
Nossos Contratos Comerciais relevantes vigoram por prazos de 36 a 60 meses, geralmente
automaticamente renováveis por períodos iguais ou menores, salvo se denunciados com antecedência.
Todos nossos serviços são faturados aos nossos clientes mensalmente, de acordo com o volume de
serviços prestados a cada mês.
Nossa remuneração na Unidade de Negócios CardSystem ocorre das seguintes formas (i) pelo
desenvolvimento e implantação do projeto (somente na fase inicial), (ii) pelo volume de Cartões
registrados na base do cliente, segundo preços unitários previstos nos Contratos Comerciais para cada
tipo de Cartão. Os contratos são reajustados anualmente pelo IGP-M ou pelo INPC, conforme o
contrato. Nossa remuneração para administração de Cartões varia de R$35,0 a R$60,0 por ano para
cada Cartão administrado ativo, de acordo com a dimensão da base de Cartões dos clientes, do tipo de
Cartão administrado e das especificidades dos serviços contratados.
Nossa remuneração na Unidade de Negócios TeleSystem ocorre das seguintes formas (i) valor fixo por
PA disponibilizada e (ii) valor fixo por tempo de chamadas feitas ou atendidas. Os contratos são
reajustados anualmente pelo IGP-M ou pelo INPC, ou pelo INPC, ou pelo IPCA ou, ainda, por uma
combinação de tais índices e o dissídio da categoria.
Nossa remuneração na Unidade de Negócios Credit&Risk ocorre das seguintes formas (i) valor fixo para
cada uma das atividades executadas ou recursos alocados (telefonemas atendidos e feitos, cartas
enviadas, análise de crédito efetuadas, posições de atendimento alocadas etc.) ou (ii) comissão de êxito
(success fee) por cobrança bem sucedida. Os contratos são reajustados anualmente pelo IGP-M, ou
pelo INPC, ou pelo IPCA ou, ainda, por uma combinação de tais índices e o dissídio da categoria.
Nossa remuneração na Unidade de Negócios MarketSystem é paga das seguintes maneiras: (i) de
acordo com o número de contas processadas em cada programa de fidelização (valor fixo por conta
processada), (ii) preço fixo por operação concluída, (iii) preço fixo por atendimento aos participantes
dos programas de fidelização e (iv) preço fixo por reembolso de prêmios. Os contratos são reajustados
anualmente pelo IGP-M ou pelo INPC, conforme o contrato.
Discussão sobre as Principais Práticas Contábeis
As nossas demonstrações financeiras incluídas neste Prospecto foram elaboradas de acordo com o BR
GAAP. Para a elaboração destas informações financeiras, utilizamos estimativas e julgamentos para
registrar certos ativos, passivos e outras operações. As nossas demonstrações financeiras incluem,
portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisão para créditos de
liquidação duvidosa, provisões necessárias para passivos contingentes, à determinação de provisões
para imposto de renda, dentre outras. Embora acreditemos que nossos julgamentos e estimativas sejam
razoáveis, os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas e julgamentos
apresentados.
Neste sentido, seguem abaixo breves informações relativas às nossas principais práticas contábeis. Veja
as Notas Explicativas em nossas demonstrações financeiras para maiores informações destas e das
demais práticas contábeis que adotamos.
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Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Registramos uma provisão para créditos de liquidação no montante que consideramos suficiente para
cobrir perdas prováveis na realização dos nossos recebíveis. Para determinar a suficiência da nossa
provisão para esses créditos, avaliamos o montante e as características de nossos recebíveis, assim
como o nosso histórico de perdas. Quando aferimos a ocorrência de significativos atrasos no
pagamento de tais recebíveis, a probabilidade de recebimento diminui e, portanto, registramos uma
provisão em nosso balanço.
Contratos de Arrendamento
Todos os arrendamentos são contabilizados como despesas operacionais (arrendamento mercantil
financeiro) no vencimento de cada parcela. Nossos contratos de arrendamento referem-se
principalmente ao arrendamento de equipamentos e veículos.
Provisão para contingências
Registramos provisão para contingências referentes a procedimentos judiciais, de acordo com a
probabilidade de perda ou ganho, sendo que fazemos provisões somente para os procedimentos em
que julgamos como provável a probabilidade de um resultado desfavorável e com relação ao qual a
perda seja estimada em bases razoáveis. Essas determinações são feitas com base no parecer dos
nossos assessores jurídicos internos e externos. Acreditamos que nossas contingências estejam
adequadamente reconhecidas em nossas demonstrações financeiras. Para maiores informações, ver
“Atividades da CSU – Contingências Judiciais e Administrativas”.
Sazonalidade
Em função de determinadas características de nossas atividades, estamos sujeitos a uma sazonalidade
acentuada, com um incremento significativo de nossas receitas operacionais nos 3º e 4º trimestres de
cada exercício, e, como conseqüência, com impacto relevante em nossos resultados do 2º semestre. O
3º e o 4º trimestre dos últimos 3 anos, representaram, em média, 55,6% de nossa receita de prestação
de serviços anual e 80,1% de nosso lucro líquido anual.
Nesses períodos, existe um aumento das atividades de nossos clientes, em função da maior atividade
comercial em geral, inclusive em razão do natal e do maior número de promoções de bancos e
varejistas para aproveitar tal aumento das atividades comerciais. Tal aumento gera as seguintes
oscilações, que impactam, sobretudo, nossas Unidades de Negócios de CardSystem, TeleSystem e
Credit&Risk: (i) acréscimo do número de novos Cartões emitidos, (ii) maior volume de ligações de
Usuários (atendimento ao consumidor) de nossos serviços de call center, (iii) mais campanhas de vendas
por telemarketing; e (iv) maior volume de contatos no ciclo do crédito (acréscimo nas atividades de
cobrança de créditos inadimplentes, particularmente no mês de dezembro, pois nossa estratégia de
negociação de valores devidos e não pagos por Usuários sempre leva em consideração o recebimento
do 13º salário, ocasião em que as chances de pagamento aumentam significativamente).
O 1º trimestre do ano apresenta um faturamento pouco expressivo em função do menor volume de
atividades comerciais de nossos clientes. Observa-se, nesse período, menos emissões de novos Cartões,
menos ligações de Usuários de nossos serviços de call center (atendimento a consumidor) e menos
ações de cobrança. Tal diminuição das atividades comerciais de nossos clientes, bem como dos nossos
resultados decorre, em grande parte, das férias de verão, da menor disponibilidade de recursos da
população (que precisa quitar inúmeros gastos de fim de ano e contas diversas, como impostos) e do
menor número de dias úteis no período. O 1º trimestre representou em média 3,2% do nosso lucro
líquido anual nos últimos 3 anos
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A tabela abaixo ilustra o efeito sazonal sobre os nossos resultados.
2005

2004

2003

(em milhares de Reais por trimestre)
1º
2º
3º
4º
1º
2º
3º
4º
Receita bruta
67.715 83.143 87.199 97.652 49.136 56.972 63.889 76.018
de prestação
de serviços........
Lucro líquido ....
371
3.676 6.095 5.913
(171)
1.988 3.687 7.383

1º

2º

3º

4º

40.352 45.621 48.318

55.578

1.628

6.46

870

1.220

Análise das Demonstrações de Resultado da Companhia
Receita Bruta de Prestação de Serviços
Nossas receitas decorrem principalmente da prestação de serviços de administração de cartões de
crédito (modelo Full Service da Unidade de Negócios CardSystem), da gestão e operacionalização de
call centers (Unidade de Negócios TeleSystem) e de serviços de concessão de análise para crédito e
cobrança (Unidade de Negócios Credit&Risk), nos termos de nossos Contratos Comerciais.
O quadro abaixo demonstra a evolução de nossa receita bruta de prestação de serviços:
Exercício findo em
31 de dezembro de

Receita bruta de prestação de serviços
(em R$ milhões)

2000
2001
2002
2003
2004
2005

68,0
101,0
140,6
189,9
246,0
335,7
CAGR
37,6%

Receita Bruta por Unidade de Negócios
Nossa receita operacional bruta está diretamente relacionada ao volume de nossos serviços contratados
com nossos clientes. Nos últimos 5 anos, a nossa receita bruta, por Unidade de Negócios, apresentou
uma significante evolução e crescimento, conforme demonstrado na tabela abaixo.
Faturamento Bruto por Unidade de Negócio e crescimento anual
(em milhões de Reais, exceto porcentagem)
2000

Cardsystem ........... 57, 7
Telesystem ............ 3,4

Cresc.
em
relação
a 2000
em %
42,8%
111,8%

Credit & Risk ......... 6,9
MarketSystem.......
Total .................... 68,0
(1)

2001

82,4

Cresc.
em
relação
a 2001
em %
9,7%

7,2

338,9%

65,2%
-

11,4
-

48,5%

101,0

2002

90,4

Cresc.
em
relação
a 2002
em %
0,9%

31,6

110,1%

63,2%
-

18,6
-

39,2%

140,6

2003

91,2

Cresc.
em
relação
a 2003
em %
7,0%

66,4

61,6%

73,7%
-

32,3
-

35,1%

189,9

2004

2005

CAGR

97,6

Cresc.
em
relação
a 2004
em %
20,9%

118,0

15,4%

107,3

52,2%

163,3

116,9%

27,2%
-

41,1
-

26,0%

51,8
2,6

49,7%

29,6%

246,0

36,5%

335,7

37,6%

Reflete apenas o faturamento do mês de dezembro de 2005, uma vez que a Unidade de Negócios MarketSystem só foi criada com (i) a aquisição,
pela CSU, da totalidade das quotas representativas do capital social da Marketsystem Ltda. em 28 de dezembro de 2005; pelo valor total de
R$24,5 milhões (ver “Operações com Partes Relacionadas”)e (ii) posterior incorporação da mesma em 29 de dezembro de 2005. O faturamento
anual da Marketsystem Ltda. (excluído o mês de dezembro) foi de R$21,1 milhões. Para dados operacionais e financeiros da Marketsytem Ltda.
relativos ao exercício de 2005, ver “Atividades da CSU – Unidade de Negócios MarketSystem”.
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Impostos Sobre a Receita de Prestação de Serviços
Sobre a nossa receita de prestação de serviços incidem PIS, COFINS e ISS. A COFINS incide à alíquota de
7,6% relativamente às receitas de serviços de processamento de cartões e outros meios eletrônicos de
pagamento e à alíquota de 3,0% relativamente às receitas de serviços de gestão e operacionalização
de call centers, bem como de concessão de limite de crédito e cobrança; ao passo que a PIS incide à
alíquota de 1,65% relativamente às receitas de serviços de processamento de cartões e outros meios
eletrônicos de pagamentos e à alíquota de 0,65% relativamente às receitas de serviços de gestão e
operacionalização de call centers e serviços de concessão de limite de crédito e cobrança. A Companhia
está sujeita ao pagamento de ISS à alíquota de 2,0% a 5,0%, dependendo da tributação vigente de
cada município.
Em função da incorporação da Marketsystem Ltda. ocorrida em 29 de dezembro de 2005, o qual
originou nossa Unidade de Negócios MarketSystem, temos de recolher o ICMS sobre os nossos serviços
de gestão operacional de programas de marketing de relacionamento e fidelização. A alíquota de ICMS
a que estaremos sujeitos, no Estado de São Paulo, é de 18,0% (saída de mercadorias).
Custo dos Serviços Prestados
Nossos custos de prestação de serviços apresentam a seguinte composição: salários e benefícios,
aluguel de imóveis, arrendamento de equipamentos, depreciação e amortização e outros custos.
Dentre esses custos os mais relevantes são os custos com salários e benefícios, os quais representam
55,2%, 53,9 % e 48,0% de nossos custos totais nos anos de 2005, 2004 e 2003, respectivamente e
que, em grande parte, estão associados às atividades de call centers.
As tabelas abaixo apresentam, para os períodos indicados (i) nossos custos de serviços prestados e (ii)
nossos custos totais de serviços prestados por Unidade de Negócios.
Exercícios findos em 31 de dezembro de
Custo dos Serviços

2005

2004

2003

(em milhões de Reais)
Salários e Benefícios .........

(138,0)

(93,9)

(65,1)

Aluguel de Imóveis ...........
Arrendamento de
equipamentos ..................
Depreciação e
Amortização.....................

(13,1)

(7,8)

(5,8)

(19,6)

(11,7)

(7,8)

(9,6)

(6,8)

(4,6)

Outros Custos ..................

(69,6)

(53,8)

(52,3)

Total................................

(249,9)

(174,0)

(135,6)

Exercícios findos em 31 de dezembro de
Custo dos Serviços por
Unidade de Negócios

2005

2004

2003

(em milhões de Reais)
Cardsystem.......................

(62,2)

(55,0)

Telesystem........................

(139,8)

(87,2)

(62,6)

Credit&Risk.......................

(45,8)

(31,8)

(27,7)

Marketsystem...................

(2,1)
(249,9)

(174,0)

(135,6)

Total................................
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(45,3)

Margem Bruta por Unidade de Negócios
Nossa margem bruta está diretamente relacionada ao nosso lucro bruto e nossas receitas líquidas de
serviços prestados. Nos últimos 3 anos, a nossa margem bruta por Unidade de Negócios, apresentou os
percentuais indicados na tabela abaixo.
Margem Bruta por Unidade de Negócio
(em %)
2005

2004

2003

Cardsystem ..........................................

43,2%

39,6%

47,1%

Telesystem ...........................................

8,5%

12,8%

(0,9)%

Credit & Risk ........................................
(1)
MarketSystem ....................................

6,0%
16,3%
20,3%

17,1%
24,1%

8,6%
23,8%

Total ...................................................
(1)

Reflete apenas o faturamento do mês de dezembro de 2005, uma vez que a Unidade de Negócios MarketSystem só foi
criada com (i) a aquisição, pela CSU, da totalidade das quotas representativas do capital social da Marketsystem Ltda. em
28 de dezembro de 2005; pelo valor total de R$24,5 milhões (ver “Operações com Partes Relacionadas”) e (ii) posterior
incorporação da mesma em 29 de dezembro de 2005. O faturamento anual da Marketsystem Ltda. (excluído o mês de
dezembro) foi de R$21,1 milhões. Para dados operacionais e financeiros da Marketsytem Ltda. relativos ao exercício de
2005, ver “Atividades da CSU – Unidade de Negócios MarketSystem”.

Despesas e Receitas Operacionais e Financeiras
As nossas despesas e receitas operacionais incluem as despesas gerais e administrativas, amortização
do diferido e outras receitas operacionais líquidas. As nossas despesas e receitas operacionais são
compostas por:

2005
Gerais e administrativas .......................
Amortização do diferido ......................
Outras receitas operacionais, líquidas...
Total...................................................

(34.244)
375
(33.869)

% da
receita
líquida
(10,9)%
0,0%
0,1%
(10,8)%

Exercícios findos em 31 de dezembro
% da
Variação
Variação
receita
2005x2004
2004x2003
líquida
2004
(em milhares de Reais, exceto porcentagens)
15,7%
(29.592)
(12,9)%
30,8%
(100,0)%
(3.718)
(1,6)%
0,0%
7,4%
349
0,2%
(14,5)%
2,8%
(32.961)
(14,4)%
27,1%

% da
receita
líquida

2003
(22.632)
(3.718)
408
(25.942)

(12,7)%
(2,1)%
0,2%
(14,6)%

As nossas despesas financeiras compreendem basicamente encargos sobre empréstimos e
financiamentos. As nossas receitas financeiras incluem rendimentos sobre aplicações financeiras.

2005
Despesas financeiras................
Receitas financeiras .................
Total .......................................

(5.790)
1.174
(4.616)

% da
receita
líquida
(1,8)%
0,4%
(1,5)%

Exercícios findos em 31 de dezembro
% da
Variação
Variação
receita
2005x2004
2004x2003
líquida
2004
(em milhares de Reais, exceto porcentagens)
59,8%
(3.624)
(1,6)%
33,7%
50,9%
778
0,3%
13,6%
62,2%
(2.846)
(1,2)%
40,5%

2003
(2.711)
685
(2.026)

% da
receita
líquida
(1,5)%
0,4%
(1,1)%

Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
Estamos obrigados a efetuar o recolhimento de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro
líquido, cujas alíquotas incidentes sobre nosso lucro tributável totalizam, em conjunto, 34,0%. A
distribuição entre imposto de renda e contribuição é a seguinte: (1) o imposto de renda incide
inicialmente à alíquota de 15,0%, (2) um percentual adicional, acima do imposto de renda inicial,
incidente sobre a parcela do lucro líquido ajustado que for superior a R$240.000 por ano, à alíquota de
10,0%, e (3) a contribuição social sobre o lucro líquido, incidente à alíquota de 9,0%.
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EBITDA
Nosso EBITDA consiste nos lucros antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, imposto de renda e
contribuição social, depreciação, amortização e despesas de leasing. Segue, abaixo, o cálculo do nosso
EBITDA nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003:
2005
Lucro líquido do exercício ...............................................
(+/-) Despesas financeiras líquidas ...................................
(+) Depreciação e amortização........................................
(+/-) Imposto de renda e contribuição social....................
(+) Despesas de arrendamento de equipamentos ............

16.055
4.616
10.725
7.974
20.935
60.305

(1)

EBITDA .......................................................................
(1)

2004
(Em milhares de R$)
12.887
2.846
12.405
5.551
12.625
46.314

2003
10.183
2.026
10.111
3.267
8.578
34.165

Nosso EBITDA reflete o lucro antes das receitas e despesas financeiras líquidas, do imposto de renda e da contribuição social, das
depreciações e amortizações e das despesas com arrendamentos mercantis. Para fins de nosso EBITDA, as despesas de
arrendamento mercantil são tratadas como se fossem despesas financeiras (arrendamento mercantil financeiro). O EBITDA é
utilizado como uma medida de desempenho pela nossa Administração, mas não é uma medida adotada de acordo com o BR
GAAP, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como um substituto para o lucro
líquido, ou como substituto para o fluxo de caixa, nem tampouco como indicador de liquidez. Considerando que o EBITDA não
possui significado padronizado, a nossa definição de EBITDA pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas.

Resultados das Operações em 2005, 2004 e 2003
A tabela abaixo apresenta um resumo das nossas demonstrações do resultado e as variações ocorridas
nos períodos apresentados:

2005
Receita bruta de prestação de serviços ...............
Deduções da receita bruta .................................
Receita líquida da prestação de serviços.......
Custo dos serviços prestados..............................
Lucro bruto......................................................
Despesas e receitas operacionais ........................
Despesas financeiras, líquidas
Lucro operacional ...........................................
Resultado não operacional .................................
Lucro antes do imposto de renda e contribuição
social e da participação dos administradores.......
Imposto de renda e contribuição social ..............
Participação de administradores .........................
Lucro líquido do exercício ..............................

% da
receita
líquida

335.709
(22.065)
313.644
(249.926)
63.718
(33.869)
(4.616)
25.233
94

107,0%
(7,0)%
100,0%
(79,7)%
20,3%
(10,8)%
(1,5)%
8,0%
0,1%

25.327
(7.974)
(1.298)
16.055

8,1%
(2,5)%
(0,4)%
5,1%

Exercícios findos em 31 de dezembro
% da
Variação
receita
Variação
2005x2004
líquida
2004x2003
2004
(em milhares de reais, exceto porcentagens)
36,5%
246.015
107,3%
29,6%
32,7%
(16.631)
(7,3)%
38,6%
36,7%
229.384
100,0%
29,0%
43,6%
(174.041)
(75,9)%
28,4%
15,1%
55.343
24,1%
30,8%
2,8%
(32.961)
(14,4)%
27,1%
62,2%
(2.846)
(1,2)%
40,5%
29,2%
19.536
8,5%
36,2%
74,1%
54
0,0%
390,9%
29,3%
43,6%
12,7%
24,6%

19.590
(5.551)
(1.152)
12.887

8,5%
(2,4)%
(0,5)%
5,6%

36,5%
69,9%
27,6%
26,6%

2003

% da
receita
líquida

189.869
(11.995)
177.874
(135.564)
42.310
(25.942)
(2.026)
14.342
11

106,7%
(6,7)%
100,0%
(76,2)%
23,8%
(14,6)%
(1,1)%
8,1%
0,0%

14.353
(3.267)
(903)
10.183

Comparação dos Resultados Operacionais nos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
Receita bruta de prestação de serviços
Nossa receita de prestação de serviços aumentou 36,5%, passando de R$246,0 milhões em 2004 para
R$335,7 milhões em 2005. O aumento da receita é decorrente principalmente dos seguintes principais
fatores: (i) crescimento médio anual de Cartões administrados, que passaram de 8,1 milhões de Cartões
em 2004 para 10,1 milhões de Cartões em 2005, com aumento da base de Cartões da Nossa Caixa
Nosso Banco, Bancoob e Accor e com a implantação de novas bases de Cartões da Losango-BR
Distribuidora, (ii) conquista de novos clientes no setor de call center, tais como Rede Globo, HDI-Seguros e
Net, bem como crescimento do volume de serviços para quase todos os grandes clientes da Unidade de
Negócios TeleSystem, com um aumento de R$56,0 milhões em nossas receitas neste segmento; (iii)
crescimento de 26,0% de nossa receita bruta de serviços de cobrança da Unidade de Negócios
Credit&Risk, principalmente a clientes como o HSBC, Light, Banco Itaú, Claro, Brasil Telecom e Losango.
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8,1%
(1,8)%
(0,5)%
5,7%

Em função dos fatores acima mencionados, a receita de serviços da Unidade de Negócios CardSystem
cresceu 20,9%, passando de R$97,6 milhões em 2004 para R$118,0 milhões em 2005. A receita de
serviços prestados da Unidade de Negócios TeleSystem cresceu 52,2% em 2005, passando de R$107,3
milhões em 2004 para R$163,3 milhões em 2005. A receita de serviços prestados da Unidade de Negócios
Credit&Risk cresceu 26,0%, passando de R$41,1 milhões em 2004 para R$51,8 milhões em 2005. A receita
bruta de vendas da MarketSystem totaliza R$2,6 milhões em dezembro 2005. Para maiores informações
financeiras e operacionais da MarketSystem Ltda. entre janeiro e novembro de 2005, favor ver “Atividades
da CSU – Atividades de Nossas Unidades de Negócios – Unidade de Negócios MarketSystem”.
Impostos sobre a receita de prestação de serviços
Os impostos aumentaram 32,7%, passando de R$16,6 milhões em 2004 para R$22,1 milhões em
2005, representando proporcionalmente 7,3% e 7,0% da receita líquida nestes mesmos anos. Este
acréscimo foi decorrente do aumento das nossas receitas.
Receita líquida de prestação de serviços
Nossa receita líquida da prestação de serviços aumentou 36,7%, passando de R$229,4 milhões em
2004 para R$313,6 milhões em 2005, pelos mesmos motivos descritos para a variação de nossa receita
bruta de prestação de serviços.
Custo dos serviços prestados
Nossos custos de serviços prestados aumentaram 43,6%, passando de R$174,0 milhões em 2004 para
R$249,9 milhões em 2005. Como percentual de nossa receita líquida, tais custos aumentaram de
75,9% em 2004 para 79,7% em 2005. Essa variação decorreu principalmente ao elevado crescimento
das atividades de nossa Unidade de Negócios TeleSystem com a conquista de novos clientes e
conseqüente aumento de PAs e de funcionários, que geraram aumentos com salários e benefícios,
aluguel de imóveis, telecomunicação e leasing de equipamentos.
Lucro bruto
Nosso lucro bruto aumentou 15,1%, passando de R$55,4 milhões em 2004 para R$63,7 milhões em
2005, principalmente em razão do aumento de nossa receita de prestação de serviços de call center a
partir do 2º semestre de 2004. Como um percentual da receita líquida, o lucro bruto diminuiu,
passando de 24,1% em 2004 para 20,3% em 2005, principalmente em razão de aumento de nossos
custos em 43,6% em 2005 com relação a 2004. Essa redução do lucro bruto em relação à receita
líquida decorreu do aumento das atividades neste exercício das Unidades de Negócios TeleSystem e
Credit&Risk em nível superior a Unidade de Negócios CardSystem, as quais apresentam margens brutas
inferiores a desta última.
Despesas e Receitas Operacionais
As nossas despesas operacionais de 2005, excluído o resultado financeiro, mantiveram-se estáveis em
comparação com o ano anterior, passando de R$33,0 milhões em 2004 para R$33,9 milhões em 2005.
Como percentual da receita líquida, nossas despesas operacionais diminuíram, passando de 14,4% em
2004 para 10,8% em 2005.
As nossas despesas financeiras líquidas aumentaram 62,2%, passando de R$2,8 milhões em 2004 para
R$4,6 milhões em 2005, em decorrência da tomada de novos empréstimos em 2005 por meio de
cédulas de crédito bancário no valor principal de R$32,0 milhões para financiar, entre outras, parte da
aquisição da Marketsystem Ltda. (Ver “Operações com Partes Relacionadas”).
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Imposto de renda e contribuição social
Nossas despesas com imposto de renda e contribuição social aumentaram 43,6%, passando de R$5,6
milhões em 2004 para R$8,0 milhões em 2005, principalmente em razão do aumento do lucro antes
dos impostos e contribuições, que passou de R$19,6 milhões em 2004 para R$25,3 milhões em 2005.
Lucro líquido do exercício
Nosso lucro líquido em 2005 foi de R$16,1 milhões, 24,6% superior ao lucro de R$12,9 milhões em 2004.
Tal aumento se deve em razão do aumento do nosso lucro bruto, conforme explicado nos itens acima.
Comparação dos Resultados Operacionais nos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003
Receita bruta de prestação de serviços
Nossa receita de prestação de serviços aumentou 29,6%, passando de R$189,9 milhões em 2003 para
R$246,0 milhões em 2004. O aumento da receita é decorrente principalmente dos seguintes principais
fatores: (i) crescimento médio anual de Cartões administrados, que passaram de 7,4 milhões de
Cartões em 2003 para 8,1 milhões de Cartões em 2004, em função da total implantação da base de
Cartões do Banco Nossa Caixa, (ii) conquista de novos clientes no setor de call center, tais como TIM,
Avon e Banco HSBC, bem como crescimento do volume de serviços para os clientes Claro e TVA, com
um aumento de R$40,9 milhões em nossas receitas neste segmento; (iii) crescimento de 27,2% da
nossa receita de serviços de cobrança, principalmente em decorrência da conquista de novos clientes,
como Avon, HSBC, Banco Itaú S.A., Telefônica, Oi, Siemens, Casas Pernambucanas e Light, bem como
da expansão de negócios de clientes já existentes.
A receita de serviços da Unidade de Negócios CardSystem cresceu 7,0%, passando de R$91,2 milhões
em 2003 para R$97,6 milhões em 2004. A receita de serviços prestados da Unidade de Negócios
TeleSystem cresceu 61,6% em 2004, passando de R$66,4 milhões em 2003 para R$107,3 milhões em
2004. A receita de serviços prestados da Unidade de Negócios Credit&Risk cresceu 27,2%, passando
de R$32,3 milhões em 2003 para R$41,1 milhões em 2004.
Impostos sobre a receita de prestação de serviços
Os impostos aumentaram 38,6%, passando de R$12,0 milhões em 2003 para R$16,6 milhões em
2004, representando proporcionalmente 6,7% e 7,3% da receita líquida operacional nestes mesmos
anos. Este acréscimo foi decorrente principalmente do aumento da alíquota de COFINS sobre parte das
nossas receitas de prestação de serviços de 3% para 7,6%.
Receita líquida de prestação de serviços
Nossa receita líquida de prestação de serviços aumentou 29,0%, passando de R$177,9 milhões em
2003 para R$229,4 milhões em 2004, pelos mesmos motivos descritos para a variação de nossa receita
bruta de prestação de serviços.
Custo dos serviços prestados
Nossos custos de serviços prestados aumentaram 28,4%, passando de R$135,6 milhões em 2003 para
R$174,0 milhões em 2004. Esse aumento deveu-se principalmente ao crescimento das operações nas
Unidades de Negócios TeleSystem e Credit&Risk. Como percentual de nossa receita líquida, tais custos
não se alteraram significativamente, passando de 76,2% em 2003 para 75,9% em 2004.
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Lucro bruto
Nosso lucro bruto aumentou 30,8%, passando de R$42,3 milhões em 2003 para R$55,4 milhões em
2004, principalmente em razão do aumento de nossa receita de prestação de serviços de call center ao
final do 2º semestre de 2004. Como um percentual da receita líquida, o lucro bruto manteve-se
consistente com relação a 2003, passando de 23,8% em 2003 para 24,1% em 2004
Despesas e receitas operacionais
As nossas despesas operacionais de 2004, excluído o resultado financeiro, aumentaram 27,1%,
passando de R$26,0 milhões em 2003 para R$33,0 milhões em 2004. Esse aumento decorre
principalmente do aumento de R$7,0 milhões de nossas despesas gerais e administrativas em função
do aumento de gastos com viagens e representações, propaganda e publicidade e outras despesas.
Como percentual da receita líquida, nossas despesas operacionais mantiveram-se estáveis, passando de
14,6% em 2003 para 14,4% em 2004.
As nossas despesas financeiras líquidas não aumentaram significativamente, passando de R$2,0
milhões em 2003 para R$2,8 milhões em 2004.
Imposto de renda e contribuição social
Nossas despesas com imposto de renda e contribuição social aumentaram 69,9%, passando de R$3,3
milhões em 2003 para R$5,6 milhões em 2004, principalmente em razão do aumento do lucro antes
dos impostos e contribuições, que passou de R$14,4 milhões em 2003 para R$19,6 milhões em 2004.
Lucro líquido do exercício
Nosso lucro líquido em 2004 foi de R$12,9 milhões, 26,6% superior ao lucro de R$10,2 milhões em 2003.
Tal aumento se deve em razão do aumento do nosso lucro bruto, conforme explicado nos itens acima.
Principais contas patrimoniais em 2005, 2004 e 2003
A tabela abaixo apresenta um resumo do nosso balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2005,
2004 e 2003 e as variações ocorridas nos períodos apresentados:

2005

% de total
de ativo

Disponibilidades .........................
Contas a Receber de Clientes .....
Ativo Circulante.......................
Realizável a Longo Prazo........
Ativo Imobilizado .......................
Diferido......................................
Permanente .............................

20.492
34.609
61.699
15.740
52.840
25.226
78.250

13,2%
22,2%
39,6%
10,1%
33,9%
16,2%
50,3%

Total do Ativo..........................

155.689

100,0%

Em 31 de dezembro
Variação
% de total
Variação
2005x2004
de ativo
2004x2003
2004
(em milhares de Reais, exceto porcentagens)
2891,5%
685
0,7%
(52,3)%
3,6%
33.410
34,1%
45,6%
51,1%
40.843
41,7%
34,4%
33,8%
11.764
12,0%
27,6%
17,1%
45.135
46,1%
18,3%
(100,0)%
72,7%
45.319
46,3%
7,7%
59,0%
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97.926

100,0%

19,9%

2003

% de total
de ativo

1.436
22.942
30.386
9.223
38.150
3.718
42.063

1,8%
28,1%
37,2%
11,3%
46,7%
4,6%
51,5%

81.672

100,0%

2005
Fornecedores .............................
Empréstimos e Financiamentos...
Passivo Circulante ...................
Empréstimos e Financiamentos –
Longo Prazo...............................
Exigível a Longo Prazo............
Patrimônio Líquido..................
Total do Passivo e
Patrimônio Líquido..................

% do total
do passivo e
patrimônio
líquido

% do total
do passivo e
Variação
Variação
patrimônio
2004x2003
2005x2004
líquido
2004
(em milhares de Reais, exceto porcentagens)
2,1%
10.333
10,6%
2,5%
1967,8%
705
0,7%
(19,2)%
67,5%
32.989
33,7%
12,5%

10.551
14.578
55.249

6,8%
9,4%
35,5%

27.547
44.899
55.541

17,7%
28,8%
35,7%

1915,1%
219,8%
9,1%

1.367
14.041
50.896

1,4%
14,3%
52,0%

155.689

100,0%

59,0%

97.926

100,0%

2003

% do total
do passivo e
patrimônio
líquido

10.085
873
29.318

12,3%
1,1%
35,9%

37,1%
20,9%

10.245
42.109

12,5%
51,6%

19,9%

81.672

100,0%

Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003
Ativo Circulante
Em 2005, o ativo circulante aumentou R$20,9 milhões, ou seja 51,1%, passando de R$40,8 milhões
em 31 de dezembro de 2004 para R$61,7 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento foi
decorrente principalmente do aumento das disponibilidades em R$19,8 milhões em 2005.
Em 2004, o ativo circulante aumentou R$10,4 milhões, ou seja 34,4%, passando de R$30,4 milhões
em 31 de dezembro de 2003 para R$40,8 milhões em 31 de dezembro de 2004. Esse aumento foi
decorrente principalmente do aumento das contas a receber de clientes em R$10,5 milhões em 2004.
Disponibilidades
Em 31 de dezembro de 2005, as nossas disponibilidades totalizaram R$20,5 milhões, representando
um aumento de R$19,8 milhões em relação a 2004, quando nossas disponibilidades eram de R$0,7
milhões em 31 de dezembro de 2004. Este incremento se deu em função dos empréstimos e
financiamentos contraídos. Estes valores permanecem aplicados em 31 de dezembro de 2005.
Em 31 de dezembro de 2004, as nossas disponibilidades totalizaram R$0,7 milhão, representando uma
redução de R$0,7 milhão em relação a 2003, quando nossas disponibilidades eram de R$1,4 milhão em 31
de dezembro de 2003, não tendo ocorrido variações relevantes no saldo de disponibilidades no período.
Contas a Receber de Clientes
Em 31 de dezembro de 2005, o saldo de contas a receber de clientes totalizava R$34,6 milhões,
apresentando um incremento de R$1,2 milhão, ou 3,6 %, com relação a 31 de dezembro de 2004,
ocasião em que o saldo era de R$33,4 milhões.
Em 31 de dezembro de 2004, o saldo de contas a receber de clientes totalizava R$33,4 milhões,
apresentando um incremento de R$10,5 milhões, ou 45,6 %, com relação a 31 de dezembro de 2003,
ocasião em que o saldo era de R$22,9 milhões. Esse incremento é decorrente do aumento do volume
de serviços prestados e dos saldos em aberto em 31 de dezembro de 2004.
Ativo Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2005, o saldo de nossa conta de Ativo Imobilizado totalizava R$52,8 milhões,
apresentando um incremento de R$7,7 milhões, ou 17,1%, contra os R$45,1 milhões, em 31 de dezembro
de 2004, decorrente de investimentos em tecnologia e desenvolvimento de softwares e sistemas.
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Em 31 de dezembro de 2004, o saldo de nossa conta de Ativo Imobilizado totalizava R$45,1 milhões,
apresentando um incremento de R$6,9 milhões, ou 18,3%, contra os R$38,2 milhões, em 31 de dezembro
de 2003, decorrente de investimentos em tecnologia e desenvolvimento de softwares e sistemas.
Diferido
Em 31 de dezembro de 2005, o saldo de nossa conta de Diferido totalizava R$25,2 milhões, em
decorrência de investimentos pré-operacionais no projeto do processamento de cartões de crédito da
CAIXA no montante de R$0,8 milhão e do ágio decorrente da aquisição da Marketsystem Ltda. no
montante de R$24,5 milhões.
Em 31 de dezembro de 2004, não possuíamos saldo em nossa conta de Diferido. Em 31 de dezembro
de 2003, possuíamos saldo de R$3,7 milhões em nossa conta de Diferido, que foi totalmente
amortizado em 2004.
Passivo Circulante
Em 2005, o passivo circulante aumentou R$22,2 milhões, ou seja 67,5%, passando de R$33,0 milhões em
31 de dezembro de 2004 para R$55,2 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento foi decorrente
principalmente do aumento de nossos empréstimos e financiamentos em R$13,9 milhões em 2005.
Em 2004, o passivo circulante aumentou R$3,7 milhões, ou seja 12,5%, passando de R$29,3 milhões
em 31 de dezembro de 2003 para R$33,0 milhões em 31 de dezembro de 2004. Esse aumento foi
decorrente principalmente do aumento de nossa conta de salários e encargos sociais a pagar em R$3,5
milhões em 2004.
Empréstimos e Financiamentos
Nossos empréstimos e financiamentos (curto e longo prazo) totalizaram R$42,1 milhões em 31 de
dezembro de 2005, representando um incremento de R$40,0 milhões, se comparado ao saldo em 31
de dezembro de 2004, que totalizava R$2,1 milhões. Este aumento decorre principalmente em função
da captação de recursos para a aquisição da Marketsystem Ltda.
Nossos empréstimos e financiamentos (curto e longo prazo) totalizaram R$2,1 milhões, em 31 de
dezembro de 2004, representando um incremento de R$1,2 milhão, se comparado ao saldo em 31 de
dezembro de 2003, que totalizava R$0,9 milhão.
Patrimônio Líquido
Em 2005, nosso patrimônio líquido aumentou R$4,6 milhões, passando de R$50,9 milhões em 31 de
dezembro de 2004 para R$55,5 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento foi decorrente
principalmente do lucro líquido no exercício de 2005 de R$16,1 milhões, que foi compensado pelos
dividendos e juros sobre o capital próprio distribuídos no montante de R$11,4 milhões.
Em 2004, nosso patrimônio líquido aumentou R$8,8 milhões, passando de R$42,1 milhões em 31 de
dezembro de 2003 para R$50,9 milhões em 31 de dezembro de 2004. Esse aumento foi decorrente
principalmente do lucro líquido no exercício de 2004 de R$12,9 milhões, que foi compensado pela
distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de R$4,1 milhões.
Liquidez e Recursos de Capital
As nossas operações são financiadas essencialmente pela geração de caixa das nossas atividades operacionais e
também através da contratação de empréstimos e financiamentos de capital de giro (ver “Discussão e Análise
da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional - Endividamento”).
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Adicionalmente, arrendamos grande parte dos equipamentos que utilizamos nas nossas operações.
Acreditamos que os recursos existentes e a nossa geração de caixa operacional serão suficientes para
atender às nossas necessidades de liquidez e os nossos compromissos financeiros.
Os custos por nós incorridos com os Coordenadores da Oferta Brasileira e Internacional são estimados em
R$4,3 milhões e serão contabilizados em nossas demonstrações financeiras relativas ao exercício social de
2006, invariavelmente afetando o resultado de nossas operações. O montante de recursos que receberemos
com a Oferta Primária, líquido das comissões pagas por nós aos Coordenadores às Instituições Participantes da
Oferta, será, em princípio, alocado nas contas de Disponibilidades e Aplicações Financeiras, após a alocação de
tais recursos de acordo conforme indicado na seção “Destinação dos Recursos”.
Incorreremos ainda, em despesas relacionadas aos esforços de venda no Brasil e no exterior das Ações,
incluindo, mas não se limitando a: (i) realização de road show para apresentação da Companhia e da
Oferta Global a potenciais investidores; (ii) honorários relacionados a serviços profissionais de
consultoria legal no âmbito da Oferta Pública; e (iii) publicação e serviços de impressão de documentos
e materias pertinente à Oferta Global. Tais despesas, estimadas em R$1,0 milhão, serão também
contabilizadas nas nossas demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2006, igualmente
afetando o resultado de nossas operações. Para maiores detalhes referentes aos nossos custos com a
Oferta Global, ver “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”.
Investimentos
Os nossos investimentos em ativo imobilizado totalizaram R$11,2 milhões, R$15,8 milhões e R$18,5
milhões, em 2003, 2004 e 2005, respectivamente. Nossos principais investimentos referem-se ao
desenvolvimento e customização de softwares.
Adicionalmente, utilizamos R$24,5 milhões para a aquisição da Marketsystem Ltda. em 28 de
dezembro de 2005, empresa que foi posteriormente incorporada na Companhia em 29 de dezembro
de 2005. Ver “Operações com Partes Relacionadas”.
Fluxos de caixa

Caixa gerado pelas atividades operacionais ..................................
Caixa utilizado nas atividades de investimentos ............................
Caixa proveniente (utilizado) das atividades de financiamento ......
Aumento (redução) do caixa ........................................................

Exercícios findos em 31 de dezembro de
2005
2004
2003
(em milhares de Reais)
28.441
17.993
23.591
(43.580)
(15.606)
(10.875)
34.946
(3.138)
(12.222)
19.807
(751)
494

Atividades Operacionais
Em 2005, o caixa gerado pelas nossas atividades operacionais totalizou R$28,4 milhões, em
comparação com o caixa de R$18,0 milhões gerado em 2004. Esse aumento foi decorrente,
principalmente, do aumento no lucro líquido operacional, no exercício.
Em 2004, o caixa gerado pelas nossas atividades operacionais totalizou R$18,0 milhões, em comparação
com o caixa de R$23,6 milhões gerado em 2003. Essa diminuição foi decorrente, principalmente, da
utilização do caixa gerado pelas operações no período para pagamento do contas a pagar.
Atividades de Investimentos
Os investimentos em ativo imobilizado, ativo diferido e aquisição de investimentos em 2005, 2004 e
2003 totalizaram R$43,6 milhões, R$15,6 milhões e R$10,9 milhões, respectivamente. O incremento
em 2005 decorre, basicamente, da aquisição da Marketsystem Ltda., concluída em 28 de dezembro de
2005, no montante de R$24,5 milhões (ver “Operações com Partes Relacionadas”). Os investimentos
em 2004 e 2003 refletem os nossos investimentos em ativo imobilizado.
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Atividades de Financiamento
O caixa gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$34,9 milhões em 2005, representando
um aumento de R$38,0 milhões, em comparação com o caixa utilizado de R$3,1 milhões em 2004. A
geração de caixa das atividades de financiamento decorreu, principalmente, da captação por meio de
cédulas de crédito bancário em 2005, no montante de R$32,0 milhões.
O caixa utilizado pelas atividades de financiamento em 2004 foi de R$3,1 milhões, apresentando uma
redução de R$9,1 milhões, quando comparado com caixa utilizado nas atividades de financiamento
em 2003, no montante de R$12,2 milhões. Tal redução decorreu, principalmente: (i) da captação
líquida de R$1,1 milhão em 2004 em comparação com a utilização de caixa para amortizações,
líquidas de captações de R$3,1 milhões em 2003, e (ii) do pagamento de dividendos e juros sobre o
capital próprio de R$4,3 milhões em 2004 em comparação com R$9,1 milhões em 2003.
Endividamento
Em 31 de dezembro de 2005, o nosso saldo a pagar de empréstimos e financiamentos era de R$42,1
milhões. Nossos empréstimos e financiamentos são compostos por:

Financiamentos para capital de giro .........
Conta Garantida ......................................
Total .......................................................

Em 31 de dezembro de 2005
(em milhares de Reais)
33.920
8.205
42.125

A parcela mais significativa de nossos empréstimos financeiros está representada por cédulas de crédito
bancário, com juros médios de 2,0% ao ano sobre o CDI e com vencimentos até 2009. Vinculamos
receitas de serviços futuros como garantia de pagamento das cédulas de crédito bancário. Além disso,
dispomos de linhas de crédito de valores expressivos para garantir capital de giro de curto prazo para a
Companhia, com juros médios de 3,7% ao ano sobre o CDI. Porém, em 31 de dezembro de 2005,
havíamos utilizado apenas R$8,0 milhões dessas linhas de crédito.
A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento dos empréstimos e financiamentos existentes
em 31 de dezembro de 2005:
Ano
2006
2007
2008
2009
Endividamento Total

Valor Total (em milhares de Reais)
14.578
10.997
5.118
11.432
42.125

Contratos de arrendamentos mercantis (leasing)
Parte de nossos veículos e equipamentos é arrendada por meio de contratos de arrendamento
mercantil financeiro, cujos prazos de vencimento são de até 3 anos. Esses contratos são remunerados
pela variação do CDI acrescidos de spread de 0,1% a 0,2% ao mês. O valor presente em 31 de
dezembro de 2005 das prestações vincendas desses contratos era de R$61,0 milhões.
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Obrigações contratuais
A tabela a seguir resume o vencimento de obrigações contratuais relevantes, englobando obrigações
relativas a empréstimos e financiamentos, arrendamentos operacionais e outras obrigações contratuais.
A tabela abaixo não inclui provisão para contingências, imposto de renda diferido passivo e
pagamentos de juros estimados de nossos empréstimos e financiamentos.

Empréstimos e financiamentos ......
Arrendamento mercantil *.............
Arrendamento de imóveis..............
Total das obrigações contratuais....

Vencimentos por período em milhões de R$
em 31 de dezembro de 2005
Inferior a
1 ano
1-3 anos
3-5 anos
14,6
16,1
11,4
27,7
33,2
0,1
5,0
3,5
47,3
52,8
11,5

Total
42,1
61,0
8,5
111,6

Após
5 anos
-

* Corresponde obrigações com arrendamento de veículos, equipamentos e outros bens imobilizados.

Nós também estamos sujeitos a contingências em relação a processos tributários, trabalhistas e cíveis, e
registramos na conta de provisão para contingências o montante de R$17,4 milhões na data-base de
31 de dezembro de 2005.
Operações Não Registradas nas Demonstrações Financeiras
Não mantemos quaisquer operações, contratos, obrigações ou outros tipos de compromissos em empresas
não consolidadas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, na nossa
situação financeira e mudanças na nossa situação financeira, receitas ou despesas, resultados operacionais,
liquidez, astos com capital ou recursos de capital, não registradas no balanço patrimonial.
Avaliação Quantitativa e Qualitativa dos Riscos de Mercado
Estamos expostos a riscos de mercado decorrente das atividades de nossos negócios. Esses riscos de mercado
envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros, que podem afetar adversamente o
valor dos ativos e passivos financeiros ou o fluxo de caixa futuro, bem como os nossos resultados. O risco de
mercado é a perda potencial decorrente de mudanças adversas nas taxas de juros e nos preços de mercado.
Risco de Taxa de Juros
Nossa exposição aos riscos das taxas de juros está relacionada principalmente à variação do CDI nos
nossos empréstimos e financiamentos e contratos de arrendamento mercantil.
A tabela abaixo apresenta informações sobre nossa exposição sobre os instrumentos financeiros
sujeitos a taxas de juros em 31 de dezembro de 2005:
Em 31 de dezembro de 2005
(em milhões de reais, exceto porcentagens)
Vencimento
2006

2007

2008

2009

2010

Total

Taxa anual
de juros

Passivo:
Financiamentos para capital de giro................

6.373

10.997

5.118

11.432

-

33.920

Conta garantida .............................................

8.205
14.578

10.997

5.118

11.432

-

8.205
42.125

Total de empréstimos e financiamentos.......

2,0% ao ano
sobre o CDI
3,7% ao ano
sobre o CDI

Risco de Taxas de Câmbio
Não estamos diretamente expostos ao risco cambial, pois todos os nossos empréstimos e
financiamentos são denominados em reais. Conseqüentemente, não possuíamos nenhum contrato de
derivativos ou hedge em 31 de dezembro de 2005.
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VISÃO GERAL DOS SETORES DE ATUAÇÃO DA CSU
O Setor de Cartões
Os cartões de crédito e outros meios eletrônicos de pagamento ocupam espaço cada vez maior no diaa-dia dos consumidores devido a um significativo aumento na sua utilização como forma de
pagamento. O crescimento de sua aceitação em diversos estabelecimentos combinado com (i) a
crescente oferta e variedade de serviços e benefícios agregados, (ii) a evolução tecnológica da operação
dos meios eletrônicos de pagamento, (iii) a praticidade e facilidade de controles e segurança oferecidas
na realização de operações e (iv) um mercado consumidor cada vez mais exigente e em busca de
facilidades, soluções e serviços, contribuíram para o aumento de sua utilização nas últimas décadas. De
acordo com dados da ABECS, o mercado brasileiro cresceu de aproximadamente 7,8 milhões de
cartões de crédito emitidos em 1992 para aproximadamente 53,0 milhões e 68,0 milhões de cartões no
final de 2004 e 2005, respectivamente. A tabela abaixo ilustra o crescimento do número de cartões
(cartões de crédito e private label) nos últimos 5 anos no mercado brasileiro.
2002

2001
Tipos
de cartão
Crédito ......
Private
(1)
Label .......
Total .........
(1)

2003

Emitidos
Emitidos
Emitidos
Cresc.
Cresc.
Cresc.
(em
(em
(em
milhões) (vs 2000) milhões) (vs2001) milhões) (vs 2002)

2004

2005

Emitidos
(em
milhões)

Cresc.
(vs 2003)

Emitidos
(em
milhões)

Cresc.
(vs 2004)

CAGR
2001-2005

(em %)

35,3

17,5%

41,5

17,6%

47,5

14,5%

53,0

11,6%

68,0

28,3%

17,8%

46,0
81,3

17,4%
17,5%

54,0
95,5

17,4%
17,5%

72,0
119,5

33,3%
25,1%

86,0
139,0

19,4%
16,3%

99,0
167,0

15,1%
20,1%

21,1%
19,7%

Fonte: ABECS (dados para Private Label são estimados pela ABECS)

Os cartões de crédito têm consistentemente substituído outros meios de pagamento no Brasil como o
dinheiro (papel moeda) e, principalmente, o cheque, não apenas em razão dos fatores apontados
acima, como também em função dos níveis crescentes de inadimplência observados para o produto
cheque. Segundo dados da ABECS essa tendência tem se comprovado verdadeira nos últimos 5 anos,
tendo a utilização de cheques diminuído em 9,5% em 2005 comparativamente a 2004.
A tabela abaixo ilustra a participação de mercado (market share) dos principais meios de pagamento no
mercado brasileiro para os anos indicados, de acordo com dados da ABECS e do Banco Central.
2004 ..........................
2005 ..........................
Variação .....................

Cartão de Crédito
1,8 milhão
2,3 milhões
27,8%

Cheque
2,1 milhões
1,9 milhão
(9,5)%

Fonte: ABECS e Banco Central

O crescimento e fortalecimento do mercado de cartões de crédito impacta positivamente as atividades
de Administradora de Cartões, pois quanto maior o número de cartões de crédito em circulação no
mercado, mais serviços de processamento e serviços correlatos são demandados.
Histórico do Cartão de Crédito
As origens do cartão de crédito remetem ao ano de 1914, quando a empresa Western Union, dos
Estados Unidos, começou a emitir um cartão que podia ser utilizado para adquirir vários serviços e
contava com o benefício de pagamento diferido, ou seja, o portador dispunha de prazo para quitar
suas compras sem encargos financeiros. Em 1950, houve a entrada do Diners Club, cartão que se
introduziu o conceito da cobrança de uma taxa de desconto dos estabelecimentos comerciais pelos
serviços e benefícios a ele agregados. Em 1951, o Franklin National Bank começou a emitir o primeiro
cartão bancário que podia ser utilizado em estabelecimentos locais. Esse novo conceito logo se
espalhou por outros bancos, que também iniciaram seus programas de emissão de cartões.
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Em 1958, o Bank of America, com a vantagem de sua forte presença em todo o estado da Califórnia,
lançou com êxito seu BankAmericard que tinha um grande diferencial de seus predecessores: oferecia,
através do cartão, crédito aos seus Portadores. Em 1970, centenas de bancos ofereciam o
BankAmericard nos Estados Unidos, que hoje representa o maior mercado de Cartões no mundo.
No Brasil, os primeiros passos para a introdução do cartão de crédito no mercado nacional foram dados
em 1954, com a compra, pelo empresário tcheco Hanus Tauber, da franquia do Diners Club, propondo
sociedade com o empresário brasileiro Horácio Klabin para o lançamento de um cartão no Brasil. Assim,
em 1956, o primeiro cartão Diners Club foi lançado, ainda como cartão de compra e não de crédito.
Em 1968, o primeiro cartão de crédito propriamente dito foi lançado pelo Bradesco e era denominado
Elo. A partir de 1971, este cartão passou a ser adotado por um pool de 23 bancos, associados ao
BankAmericard.
Em 1983, foi lançado o primeiro cartão de débito do Brasil. Em 1984, a Credicard comprou o Diners Club.
Em 1990, o mercado brasileiro foi aberto para a entrada de cartões de crédito internacionais e, com a
introdução do Plano Real em 1994, o crescimento da indústria de cartões no Brasil foi ainda mais acentuado.
Em 1992, o mercado de cartões no Brasil era dominado pelos grandes Emissores de Cartão, como o
Bradesco, o Banco do Brasil, o Banco Nacional, a Credicard e o AMERICAN EXPRESS os quais já
emitiam cartões das três grandes Bandeiras (VISA, MASTERCARD E AMEX) que estavam presentes no
mercado brasileiro. Os demais bancos pertenciam ou ao sistema Amex ou ao sistema Credicard, no
papel de agentes distribuidores, sendo remunerados pelos serviços prestados. Para um Banco lançar
seu próprio cartão era necessário um investimento muito alto na aquisição de know-how, sistemas e a
manutenção de uma equipe profissional; uma grande quantidade de cartões emitidos que justificassem
esse investimento - estimava-se uma quantidade mínima de 300.000 cartões; e o prazo mínimo de 2
anos para lançamento do primeiro cartão.
Conforme o processamento de cartões de crédito foi se tornando mais complexo, empresas
especializadas neste serviço passaram a surgir e fornecer soluções de processamento de cartões de
crédito aos maiores emissores do mercado. Isto reduziu o custo de emissão dos cartões para os bancos,
bem como os custos de pagamento destes aos comerciantes, e possibilitou o gerenciamento de contas
junto aos titulares dos cartões de crédito emitidos, assegurando um crescimento mais vigoroso da
indústria de processamento e pagamentos de cartões. Assim, no final dos anos 90, surgiram diversos
novos Emissores de Cartão, bem como novos produtos, como o cartão private label.
Hoje, o mercado brasileiro conta com cerca de 1 milhão de Estabelecimentos Afiliados e 4
Administradora de Cartões que realizam o processamento em regime de terceirização.
Dentre as Administradoras de Cartões, destacam-se, além da CSU, a Orbitall, que atualmente processa
Cartões emitidos pelos bancos Itaú e Citibank, a Certegy, que atualmente processa, entre outros,
Cartões emitidos pelos bancos BankBoston e Panamericano e a EDS, que atualmente processa Cartões
emitidos pelo banco ABN AMRO. Acreditamos que nossa atual posição estratégica com relação aos
nossos concorrentes é significativamente favorecida. (ver “Atividades de CSU – Concorrência”).
Dados Macro-Econômicos
A evolução no mercado de cartões de crédito foi, e ainda é, determinada em certa parte por aspectos
macro-econômicos.
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A indústria bancária brasileira vivenciou uma importante mudança estrutural, passando de um
ambiente de inflação alta, durante os anos 80 e início da década de 90, para um ambiente de inflação
controlada e de alguma estabilidade macroeconômica e monetária a partir de 1994, com a introdução
do Plano Real. A estabilidade monetária propiciou diversas conquistas. Dentre tais conquistas, podem
ser destacados os seguintes eventos recentes:
•

aumento da renda média do trabalhador – segundo dados do IBGE - nas 6 principais regiões
metropolitanas do país, tendo os salários crescido à taxa de 2,6% em 2005, em comparação a 2004;

•

crescimento no consumo – segundo dados do PIB/IBGE - de aproximadamente 2,6% em 2005,
em comparação a 2004; e

•

maior demanda e utilização de crédito no Brasil, de acordo com dados do Banco Central, o
volume de créditos livres concedidos a pessoas físicas no Brasil passou de R$88,1 bilhões em
2003 para R$113,3 bilhões em 2004 e R$155,2 bilhões em 2005.

A política de altas taxas de juros historicamente praticada pelo Governo Federal como meio de
contenção da inflação tem e teve historicamente um impacto direto nas taxas de juros cobradas por
instituições financeiras em suas operações ativas, tornando, muitas vezes, o crédito a pessoa física
pouco atrativo e inibindo a utilização dos cartões de crédito como meios de financiamento ao
consumo. Entretanto, a tendência esperada de redução das taxas de juros pode resultar em maior
estímulo ao crédito e, conseqüentemente, à utilização de diversos produtos bancários, inclusive os
cartões de crédito, como meios de financiamento ao consumo. Parte desse aumento já pode ser
notado no total de operações realizadas com cartões de crédito no Brasil em 2005, no valor agregado
de R$129,1 bilhões, das quais 40% (aproximadamente R$52 bilhões) foram parceladas (ou seja, foram,
na verdade, financiadas pelos Estabelecimentos Comerciais).
Adicionalmente, a taxa de desemprego, no Brasil, apresenta tendência de queda nos últimos anos. Em
31 de dezembro de 2005 havia, no Brasil, uma taxa de desemprego de 8,3%, o menor índice de
desemprego desde outubro de 2001, segundo dados do IBGE. Índices menores de desemprego
também tendem a fortalecer o consumo e, indiretamente, fomentam a indústria bancária como um
todo, inclusive com relação ao produto cartão de crédito e seus derivados.
Dados do Mercado de Cartões no Brasil
O Brasil ainda possui um baixo índice de penetração em termos de produtos bancários, inclusive
Cartões, comparativamente a países como os Estados Unidos. De acordo com dados do Banco Central
e da ABECS, aproximadamente 40,0 milhões de pessoas no país não têm qualquer acesso a serviços
bancários e o número médio de Cartões emitidos no Brasil, por pessoa física, é de aproximadamente
1,8, portanto muito menor quando comparado aos Estados Unidos, onde tal relação é de
aproximadamente de 3 Cartões por pessoa física.
A tendência verificada no país é de expansão de crédito ao consumidor de menor renda e outras
formas de crédito pessoal direcionado, com crescimento significativo de produtos como o cartão
private label, o cartão co-branded, o crédito consignado, o voucher eletrônico, entre outros meios
eletrônicos de pagamento. Tal tendência é comprovada pela ABECS, segundo a qual (i) o número de
cartões de crédito e cartões private label no mercado tem aumentado, passando de aproximadamente
139 milhões de cartões em 2004, para aproximadamente 167 milhões de cartões em 2005 (muito
embora parcela relevante desses cartões seja formada por cartões inativos), e (ii) o volume de
operações com cartões de crédito passou de 1,1 bilhão em 2003, no valor de aproximadamente
R$88,0 bilhões, para 1,4 bilhão em 2004 e 1,7 bilhão de operações em 2005, no valor de
aproximadamente R$109,0 bilhões em 2004 e R$129,0 bilhões em 2005.
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O crescimento dos cartões private label e dos voucheres eletrônicos, além da crescente aceitação de
Cartões, mesmo entre as grandes redes varejistas, denota a tendência de crescimento da utilização de
meios eletrônicos de pagamento nas camadas de menor renda do país, público alvo de tais redes.
Outro ponto importante diz respeito à tendência de conversão dos cartões private label em cartões
dotados de Bandeira. Segundo avaliação da diretoria de marketing da ABECS, quase a totalidade dos
cartões private label ativos terá se convertido em cartões co-branded (uma espécie de cartão de crédito
com Bandeira – vide “Os diferentes Meios Eletrônicos de Pagamento” abaixo) nos próximos 5 anos.
Caso confirmada tal tendência, acreditamos que o número de cartões de crédito no mercado brasileiro
tenderá a crescer.
A substituição dos cartões private label por cartões dotados de Bandeira deverá impactar positivamente
as atividades das principais Administradoras de Cartões, pois o processamento do cartão com Bandeira
representa, geralmente, uma operação mais rentável para as Administradoras de Cartões, dada a sua
maior complexidade operacional, conseqüentemente requerendo mais sofisticação tecnológica e
operacional, bem como credenciamento prévio pelas Bandeiras.
Os Diferentes Meios Eletrônicos de Pagamento
O mercado de cartões de crédito e outros meios eletrônicos de pagamentos apresentam grande
diversificação em suas modalidades e serviços agregados. Destacamos, abaixo, as principais
modalidades de cartões de crédito e outros meios de pagamento no Brasil.
•

Cartões de Crédito. São cartões plásticos emitidos por Emissores de Cartão, dotados de
Bandeira e que habilitam seus Portadores, em princípio mediante pagamento de anuidade préestabelecida, a adquirir bens e serviços junto aos Estabelecimentos Afiliados e a usufruir de
uma série de serviços agregados e opcionais (como financiamento de parcela da fatura de
cartão, seguro viagem, seguro bagagem, dentre outros).

•

Cartões de Afinidade. São cartões de crédito dotados de Bandeira, que agregam Portadores
com afinidades semelhantes, apresentando, de forma destacada, a marca ou o símbolo de
uma instituição sem fins lucrativos (entidades de classe, clubes, associações diversas,
organizações não governamentais).

•

Co-Branded. São cartões de crédito dotados de Bandeira que associam marcas de empresas
com interesses estratégicos em comum, que agregam serviços e benefícios adicionais aos
oferecidos na versão convencional. O Portador, ao utilizar o cartão co-branded, acumula
pontos, os quais são posteriormente convertidos em prêmios ou benefícios na aquisição de
produtos da marca representada pelo cartão, com destaque para as companhias aéreas,
companhias seguradoras, montadoras de automóveis, jornais e revistas. O cartão co-branded
traz ainda benefícios para os Emissores de Cartão, pois representa um excelente canal de
vendas e, conseqüentemente, meio de expansão de sua base de clientes. Já para as empresas
que detêm a marca do cartão, representam um benefício, pois fidelizam os Portadores à marca
e representam uma fonte de renda adicional.

•

Private Label. Os cartões private label são cartões não dotados de Bandeira, que se apresentam
como meio de pagamentos exclusivo em determinada rede de lojas ou shopping centers,
podendo ser emitidos pelas próprias redes ou por instituições financeiras. Em termos de
volume de plásticos emitidos, são o mais representativo produto da indústria brasileira de
meios eletrônicos de pagamento, especialmente entre consumidores de baixa renda. Dentre os
benefícios que geram, destacam-se a isenção de anuidade, a fidelização dos usuários aos
estabelecimentos comerciais e o incremento nas vendas de tais estabelecimentos. Os cartões
private label emitidos por instituições financeiras se assemelham aos cartões de crédito
tradicionais, nos quais os emissores garantem o funding da operação.
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•

Smart Card. Também conhecido como “cartão inteligente”, é um cartão de crédito dotado de
chip, que se apresenta nas formas pré-pago e pós-pago, utilizando-se de novas tecnologias
para prevenção de fraudes e furtos. Entre as inúmeras possibilidades de uso, destacam-se:
desde a identificação de funcionários, pagamentos de tarifas de transportes e benefícios sociais
até disponibilização de dados sobre o seu Portador, inclusive sobre seus hábitos de consumo.

•

Voucher eletrônico. O voucher eletrônico é o cartão magnético que substitui os tradicionais
voucheres em papel. É emitido por empresas em benefício de seus funcionários, efetivos
Portadores do voucher, que podem utilizar o cartão para efetuar compras em supermercados,
eliminando, desta forma, o tradicional contra-vale.

•

Cartões de Saque. São cartões semelhantes ao CDC Eletrônico, que habilitam o Portador a
efetuar saques junto a caixas eletrônicos autorizados independentemente de saldo em conta,
sendo que, neste caso, haverá incidência de juros cobrados na fatura do cartão.

Descrição do Ciclo do Cartão de Crédito
O cartão de crédito é um meio de pagamento evidenciado por documento plástico que é emitido em
nome de um cliente (Portador), habilitando-o a efetuar operações comerciais junto a Estabelecimentos
Afiliados. O ciclo da operação do cartão de crédito envolve diversos participantes: Acquirer,
Estabelecimentos Afiliados, Bandeira, Emissores de Cartão, Administradoras de Cartões e Portadores.
Descrevemos a seguir os principais participantes do mercado dos cartões de crédito.
Acquirer (adquirente)
O Acquirer é responsável pela afiliação de estabelecimentos comerciais, ou seja, os credencia para aceitar
cartões de crédito de uma ou mais Bandeiras como meios de pagamento. Além disso, o Acquirer gerencia
os Contratos de Afiliação e o relacionamento comercial com os Estabelecimentos Afiliados. Cada Acquirer
está vinculado a uma Bandeira. No Brasil, os principais Acquireres são a Redecard (Bandeiras MASTERCARD,
DINERS CLUB), Visanet (Bandeira VISA) e AMEX (Bandeira AMERICAN EXPRESS). Os Acquireres cobram dos
Estabelecimentos Afiliados uma porcentagem de cada operação efetuada, e pagam às Bandeiras taxas de
intercâmbio (pela utilização do sistema das Bandeiras).
Estabelecimentos Afiliados
São os estabelecimentos comerciais credenciados (pelas Acquireres) a aceitar cartões de crédito e/ou
outros Cartões como meios eletrônicos de pagamento dos bens e serviços oferecidos por tais
estabelecimentos, como supermercados, lojas de vestuário, postos de combustível, lojas de
departamento, restaurantes, casas de materiais de construção, drogarias e farmácias.
Bandeiras
São as marcas associadas aos Emissores de Cartão. As Bandeiras concedem as licenças que permitem o
uso do sistema para pagamentos, definem normas e regulamentos que regem operações de cartão e
sua emissão, bem como indicam a rede de aceitação local e internacional de tais cartões. As principais
Bandeiras no mercado brasileiro são: Visa, Mastercard, Diners Club e American Express (diferentemente
das demais Bandeiras, o American Express, além de Bandeira, também se apresenta como Emissor de
Cartão, Acquirer e Administradora de Cartões).
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Emissores de Cartão
São instituições, financeiras ou não, que emitem cartões de créditos, gerenciam toda a operação do
cartão e coordenam todos os processos entre Portadores e Bandeiras, inclusive seu processamento, que
pode ser feito internamente ou terceirizado por meio de Administradora de Cartões. O relacionamento
dos Emissores de Cartão com as Bandeiras se dá através de contrato de franquia para uso de marcas, o
qual representa a principal fonte de receita das Bandeiras. Os Emissores de Cartão, portanto, não
concorrem com as Bandeiras. Os Emissores de Cartão atualmente processam internamente
aproximadamente 51,0% dos cartões de crédito existentes no mercado.
Administradoras de Cartões
São empresas que realizam atividades operacionais do ciclo dos Cartões em regime de terceirização. As
Administradoras de Cartões necessitam de homologação das Bandeiras para processar Cartões dotados
de Bandeira, na medida em que seu processamento requer grande sofisticação tecnológica e técnica,
bem como elevado grau de segurança e confiabilidade em todas as etapas da operação. Cartões sem
Bandeira podem ser processados em ambiente menos complexo. As Administradoras de Cartões
administram atualmente 49,0% dos cartões de crédito existentes no mercado e 31,0% dos cartões de
crédito do Principal Mercado da CardSystem.
Parceiras
Com o desenvolvimento do mercado, o cartão de crédito passou a oferecer a seus Portadores serviços e
benefícios adicionais. Conseqüentemente, observa-se uma crescente tendência de associações de
marcas, empresas e organizações não governamentais aos cartões de crédito. Essas parcerias ocorrem
por meio de acordos de associação com os Emissores de Cartão. Tais associações originaram variações
do cartão de crédito, como os cartões co-branded, cartões de afinidade, cartões private label, smart
cards, dentre outros. As mais conhecidas associações se dão entre Emissores de Cartão e redes
varejistas, companhias aéreas ou automobilísticas, entidades beneficentes ou indústrias.
Numa operação com cartão de crédito, cujo processamento seja efetuado por uma Administradora de
Cartões independente (com escopo de serviços Full Service), como a CSU, todo o processamento leva
em média, 4 segundos para ser concluído. As etapas do processamento estão descritas abaixo.
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1. O Emissor de Cartão, através da Administradora de Cartões, cadastra o Portador, analisa sua
situação financeira e estabelece um limite de crédito para o Portador.
2. O Emissor de Cartão, através da Administradora de Cartões, emite e envia o cartão de crédito
ao Portador. A Administradora de Cartões faz todo o controle de entrega do cartão, bem
como o desbloqueio que poderá ser realizado através de sua central de atendimento.
3. O Portador efetua compra de bens e serviços junto aos Estabelecimentos Afiliados e, para
tanto, passa seu cartão de crédito no terminal de leitura no ponto de venda (point of sale –
POS) do Estabelecimento Afiliado.
4. O POS analisa os dados armazenados na tarja magnética ou chip presente no cartão de crédito
e envia estes dados (on-line) ao Acquirer, que autentica a identificação do Portador.
5. O Acquirer informa (de maneira on-line) a Bandeira a respeito da operação efetuada.
6. A Bandeira identifica e entra em contato com o Emissor do Cartão, através da Administradora
de Cartões, e o Emissor de Cartão, também atuando por intermédio da Administradora de
Cartões, autoriza (ou nega), também de forma on-line, a operação efetuada no
Estabelecimento Afiliado, de acordo com uma série de parâmetros - como bloqueio de conta,
status da conta do Portador, histórico de inadimplência e restrições cadastrais e outras
informações que são alimentadas no sistema pelos diversos participantes da operação de
cartão. A Bandeira então eletronicamente autoriza ou nega a operação ao Estabelecimento
Afiliado, que por sua vez conclui ou cancela a operação.
7. O Emissor de Cartão, por intermédio da Administradora de Cartões, emite e envia fatura e
extrato de cartão ao Portador em data pré-acordada, disponibiliza atendimento telefônico ao
Portador (call center) e faz a cobrança amigável de faturas eventualmente vencidas e não
pagas pelo Portador.
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O Setor de Call Centers
O setor de call center desenvolveu-se substancialmente na última década, tendo deixado de se
apresentar apenas como um serviço acessório de suporte de vendas ou de marketing oferecido através
de um único canal de comunicação (o telefone), para se tornar uma opção de serviços integrados serviços de atendimento ao consumidor (SAC), telemarketing, suporte técnico, fidelização de clientes e
cobrança - prestados através de diversos canais de comunicação (telefone, e-mail, VOIP, etc.).
Conseqüentemente, o call center evoluiu de ambientes com instalações únicas com baixa tecnologia
para grandes organizações com serviços amplos, múltiplas instalações, centros de grande volume que
usam plataformas sofisticadas, de modo a dar suporte a estas atividades.
No passado, as empresas com amplas bases de clientes tradicionalmente usavam recursos humanos e
infra-estrutura próprios para as vendas, marketing direto, atendimento e relacionamento com seus
clientes. Todavia, devido à crescente concorrência, à mudança qualitativa das exigências e sofisticação
dos consumidores e à contínua inovação tecnológica, essas empresas passaram a terceirizar as
atividades de seus call centers para empresas especializadas em gestão de call centers, de forma a
manter o foco em suas atividades principais.
Ao serem operados por empresas especializadas, os call centers passam a apresentar custos menores
para as empresas, devido à economia de escala e à eficiência de suas operações. As empresas que
terceirizam suas atividades de call center geralmente ganham acesso a tecnologias de ponta - como os
softwares de gerenciamento de chamadas, unidades de respostas audíveis (URA), discadores preditivos
e distribuidores de chamadas automáticos- sem ter de despender recursos de instalação e manutenção.
Além disso, ganham em eficiência através da especialização das operadoras de call center, que
conseguem atingir maiores níveis de qualidade e produtividade dos atendentes, bem como taxas mais
altas de utilização da capacidade instalada.
São fatores que influenciam as empresas, no mundo inteiro, a terceirizar as suas operações de call centers:
•

a redução de custos e investimentos;

•

a crescente importância da retenção e fortalecimento dos relacionamentos com os
consumidores;

•

a necessidade crescente de as empresas se focarem nas suas atividades principais;

•

as mudanças rápidas na tecnologia, que requerem pessoal com expertise técnico e
investimento contínuo em novos equipamentos e soluções para os call centers;

•

a necessidade crescente de integração e gerenciamento de sistemas complexos, incorporando
uma variedade de sistemas de várias gerações; e

•

treinamento intensivo e contínuo de pessoal.

Hoje, as empresas enfrentam o desafio de atingir indicadores de qualidade consistentes, qualquer que seja a
localização do seu cliente ou meio de comunicação utilizado. Além disso, cada vez mais, as empresas estão
focadas em oferecer serviços diferenciados e de melhor qualidade para os seus consumidores e assim
expandir o relacionamento com seus consumidores por meio da venda cruzada de produtos ou serviços
adicionais. De acordo com o International Data Corporation, ou IDC, o segmento de call centers
terceirizados faturou cerca de US$61,0 bilhões em 2004, no mundo inteiro. O IDC estima que 6 segmentoschave constituem aproximadamente 80% desse mercado: telecomunicações, tecnologia, consumidor,
serviços financeiros, saúde, transportes e lazer.
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De forma mais geral, o relacionamento remoto entre empresas e clientes através de call centers têm crescido
de forma significativa no Brasil, nos últimos 5 anos. Vários fatores contribuíram para esse crescimento:
•

o aumento da penetração da telefonia. Uma grande parte da população pode acessar serviços aos
consumidores, por meio de diferentes meios de comunicação, incluindo celulares e linhas fixas.

•

a expansão de setores de serviços que utilizam os call centers de forma intensiva. Em meados
dos anos 90, o Brasil implementou uma bem-sucedida reforma econômica, o que criou um
ambiente macro-econômico estável, impulsionando o crescimento de serviços financeiros e,
como conseqüência, a base de consumidores dessas empresas. O Brasil, também nesta época,
privatizou grandes empresas de serviços públicos nos setores de telecomunicações,
eletricidade, água e gás. Estes fatos trouxeram grandes investimentos e rápido crescimento no
número de clientes desses serviços.

•

pressão para reduzir custos. Pressões de preços, devido à concorrência e às exigências dos
acionistas por lucros maiores forçaram as empresas a reduzir a sua força de trabalho e levar adiante
outras reduções de custos, incluindo os serviços de atendimento presencial aos consumidores.

O setor de call center tem observado crescimento acentuado nos últimos anos, no Brasil. De acordo
com a Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente – ABRAREC, o faturamento do setor
aumentou de R$2,0 bilhões em 2002 para R$2,5 bilhões em 2003 e R$3,0 bilhões em 2004.
Paralelamente, o número total de PAs terceirizadas cresceu de estimados 59.000 em 2002, para
68.000 em 2003 e 78.200 em 2004. A porcentagem de PAs terceirizadas versus o total de PAs cresceu
de 32% em 2002, para 35% em 2003 e 36% em 2004.
Em função de vários fatores, tal como custos de telecomunicação e mão-de-obra reduzidos, países em
desenvolvimento, como a Índia e, possivelmente o Brasil, tendem a ser potenciais prestadores de
serviços de call center e telemarketing para clientes de países desenvolvidos.
Outros Setores de Atuação da Companhia
Além de nossa atuação como Administradora de Cartões e operadora de call centers, atuamos,
também, em 2 outros segmentos de mercado (ver “Atividades da CSU – Visão Geral”): (i) o de
prestação de serviços de (a) suporte para análise e aprovação de crédito a Usuários de nossos clientes,
de acordo com a política de crédito definida por cada cliente e (b) cobrança amigável de faturas
vencidas e não pagas, de acordo com política de cobrança pré-definida em comum acordo com nossos
clientes; e (ii) gestão operacional de programas de marketing de relacionamento e fidelização. Não
dispomos de dados oriundos de fontes fidedignas relativos ao comportamento específico desses
mercados e acreditamos que esses segmentos contribuirão para o nosso crescimento no futuro.
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ATIVIDADES DA CSU
Visão Geral
Somos a Empresa Independente líder no mercado brasileiro de administração de cartões de crédito em
termos de volume de cartões de crédito administrados para terceiros sem vínculos com a respectiva
Administradora de Cartões (o que denominamos o Principal Mercado da CardSystem - ver “Atividades
da CSU – Concorrência”). Administramos todos os diversos tipos de meios eletrônicos de pagamento
existentes e contamos com uma base de aproximadamente 12,8 milhões de Cartões, com
administração contratada incluindo cartões de crédito, cartões private label, voucheres, etc.
Tendo observado as dificuldades de boa parte dos bancos comerciais no que se refere às atividades de
emissão e processamento de cartões de crédito e vislumbrando uma oportunidade de terceirização
dessas atividades, iniciamos nossos negócios em 1992 prestando serviços de administração de cartões
de crédito e outros meios eletrônicos de pagamento por meio do que chamamos de modelo “Full
Service”, o qual consiste em oferecer um leque completo de serviços e soluções de negócios em
relação a todo o ciclo operacional do cartão de crédito e outros meios eletrônicos de pagamento,
englobando a autorização de operações, a administração de faturas, o suporte técnico e operacional, a
cobrança, a prevenção de fraudes, o controle operacional e contábil, o desenvolvimento e a
manutenção de sistemas e o atendimento a Portadores (call center), entre outros. Tal modelo
possibilitou aos bancos comerciais a emissão de cartões de crédito com toda sua atividade operacional
em regime de terceirização.
Aproveitando-nos (i) de nossa vasta experiência nos vários serviços de nosso modelo Full Service, e (ii)
da tendência de terceirização de atividades operacionais acessórias por parte de empresas de diversos
setores da economia, temos expandido nossas atividades para prestar outros serviços a clientes e
mercados distintos. Em decorrência disto, além dos nossos serviços de administração de Cartões,
passamos a prestar serviços especializados relacionados a call centers, serviços de suporte para análise e
aprovação de crédito e cobrança, desenvolvimento e gestão de programas de fidelização para
diferentes clientes dos mais diversos setores. Estas atividades são desenvolvidas através de nossas
Unidades de Negócios criadas estrategicamente para esse fim: (i) CardSystem (nossa primeira Unidade
de Negócios voltada para a administração Full Service de Cartões); (ii) TeleSystem (serviços de call
center); (iii) Credit&Risk (análise de crédito e cobrança); e (iv) MarketSystem (programas de fidelização).
Entre 2004 e 2005, ocupamos posição de liderança de mercado com relação a cada uma de nossas
Unidades de Negócios.
Desde nossa constituição em 1992, temos sido pioneiros no mercado de processamento de Cartões.
Por exemplo, em 1996, nos tornamos a primeira empresa do Brasil a prestar serviços de administração
de meios eletrônicos de pagamento simultaneamente para Cartões das Bandeiras VISA, MASTERCARD
e AMERICAN EXPRESS; e, em 1998, começamos a prestar serviços a clientes que desejavam emitir
voucheres eletrônicos e cartões private label. Apresentamos um crescimento significativo desde nossa
constituição, tendo (i) a nossa base de Cartões aumentado de aproximadamente 35 mil Cartões em
1992 para 12,8 milhões de Cartões em 31 de dezembro de 2005 e nossa receita bruta de serviços de
administração de Cartões aumentado de R$ 91,2 milhões em 2003 para R$ 118,0 milhões em 2005
(crescimento da CardSystem), (ii) o nosso número médio anual de PAs operadas aumentado de 991 em
2003 para 3.308 em 2005 e nossa receita bruta dos serviços de call center aumentado de R$ 66,4
milhões em 2003 para R$ 163,3 milhões em 2005 (crescimento da TeleSystem), e (iii) a nossa receita
bruta anual de serviços de cobrança aumentado de R$ 32,3 milhões em 2003 para R$ 51,8 milhões em
2005 (crescimento da Credit&Risk).
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A tabela a seguir demonstra, nos períodos indicados, alguns dos nossos principais indicadores
financeiros.

Receitas Operacionais Líquidas...........
EBITDA(1) ............................................

Em 31 de dezembro de
(em milhões de Reais)
2004
229,4
46,3

2005
313,6
60,3

2003
177,9
34,2

(1)
Nosso EBITDA reflete o lucro antes das receitas e despesas financeiras líquidas, do imposto de renda e da contribuição social, das depreciações
e amortizações e das despesas com arrendamentos mercantis. Para fins de nosso EBITDA, as despesas de arrendamento mercantil são tratadas
como se fossem despesas financeiras (arrendamento mercantil financeiro). O EBITDA é utilizado como uma medida de desempenho pela nossa
Administração, mas não é uma medida adotada de acordo com o BR GAAP, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e
não deve ser considerado como um substituto para o lucro líquido, ou como substituto para o fluxo de caixa, nem tampouco como indicador de
liquidez. Considerando que o EBITDA não possui significado padronizado, a nossa definição de EBITDA pode não ser comparável aquelas
utilizadas por outras empresas. Vide reconciliação entre nosso lucro líquido e EBITDA em “Sumário das Informações Financeiras”.

Além da nossa posição de liderança, por meio da nossa Unidade de Negócios CardSystem, no setor de
administração de cartões de crédito no Brasil, somos, por meio de nossa Unidade de Negócio
TeleSystem, a maior Empresa Independente de call center no Brasil, em termos de receita bruta anual,
de acordo com os dados disponíveis no SERASA, bem como acreditamos ser, por meio de nossa
Unidade de Negócio Credit&Risk, a maior prestadora de serviços de cobrança do Brasil em termos de
receita bruta anual. Ademais, acreditamos ser, por intermédio de nossa Unidade de Negócios
MarketSystem, a única empresa no Brasil com atuação completa no desenvolvimento e gestão
operacional de programas de marketing de relacionamento e fidelização. Temos entre nossos clientes
muitos dos maiores grupos nacionais e multinacionais no Brasil, tais como CAIXA, Banco HSBC, Banco
Santander-Banespa, Banco Safra, Banco Alfa, Banestes, Banrisul, Br Distribuidora-Losango, Banco Nossa
Caixa, Sky, Globo, Natura, TIM, Claro, Telemar e Telefônica. A tabela abaixo demonstra, para os
períodos indicados, nosso lucro bruto por Unidade de Negócios, o percentual que cada uma de nossas
Unidades de Negócios representou em relação ao nosso lucro bruto bem como nossa margem bruta
por Unidade de Negócios.
Lucro
Bruto em
2005

Participação
no Lucro
Bruto (2005)

Margem
Bruta (1)
em 2005

Lucro
Bruto em
2004

Participação
no Lucro
Bruto (2004)

Margem
Bruta(1) em
2004

Lucro
Bruto em
2003

Participação
no Lucro
Bruto (2003)

Margem
Bruta (1) em
2003

(em milhões de R$, exceto porcentagens)
CardSystem .........

47,4

74,4%

43,2%

36,0

65,0%

39,6%

40,3

95,3%

47,1%

TeleSystem ..........

13,0

20,4%

8,5%

12,8

23,1%

12,8%

(0,6)

(1,4)%

(0,9)%

Credit&Risk..........

2,9

4,6%

6,0%

6,6

11,9%

17,1%

2,6

6,1%

8,6%

MarketSystem(2) ....

0,4

0,6%

16,3%

-

-

-

Total...................

63,7

100,0%

20,3%

55,4

100,0%

(1)

24,1%

42,3

100,0%

23,8%

Margem bruta é a razão entre lucro bruto e receita líquida.
A Marketsystem foi criada com a aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas representativas do capital social da Marketsystem Ltda. em
28 de dezembro de 2005 e posterior incorporação da mesma em 29 de dezembro de 2005 e, portanto, só afeta os resultados da Companhia no
que se refere ao mês de dezembro de 2005. Para mais informações relativas à Marketsytem Ltda. e seus principais dados operacionais e financeiros
de 2005, ver “Atividades da CSU – Atividades de Nossas Unidades de Negócio - Unidade de Negócios MarketSystem”.

(2)
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CardSystem
Nossa principal Unidade de Negócio é a CardSystem. Esta Unidade de Negócio teve seu primeiro
contrato de administração de cartões de crédito em 1992 e desde então evoluiu para uma base de
Cartões com administração contratada englobando 12,8 milhões de Cartões em 31 de dezembro de
2005 (incluindo cartões de crédito da CAIXA cuja administração se iniciará ao final do primeiro
semestre de 2006) e para uma média anual de 10,1 milhões de Cartões processados e 142 milhões de
transações processadas em 2005. Administramos Cartões no modelo Full Service, através de nossa
central de processamento localizada na cidade de Belo Horizonte, com suporte de back-up localizado
na cidade de São Paulo, bem como através dos nossos diversos sites operacionais espalhados pelo país
atendendo clientes como Banco HSBC, Banco Nossa Caixa, Banco Banrisul, e Losango. Com base em
nossa experiência, customizamos o Vision Plus, nossa plataforma para processamento, às necessidades
do mercado brasileiro, e formamos nossa própria equipe de técnicos para manutenção e
desenvolvimento da mesma. Adicionalmente, tiramos proveito do grande volume de serviços que
prestamos, o que nos gera significativa economia de escala. Recentemente, vencemos concorrência
pública para a administração de cartões de crédito da CAIXA, cuja implementação está prevista para
ocorrer até o final do primeiro semestre de 2006 e com prazo inicial relativamente à administração de
cartões de crédito até maio de 2008. O valor total do contrato é de R$ 196,8 milhões (em termo de
receita bruta), a ser faturado mensalmente de acordo com o volume de serviços prestados a cada mês.
Em 31 de dezembro de 2005, tínhamos um total de 17 clientes. Nossa média anual de Cartões
administrados em 2005 foi de aproximadamente 10,1 milhões de Cartões, ao passo que tal média
anual em 2004 e 2003 foi de aproximadamente 8,1 milhões e 7,4 milhões de Cartões,
respectivamente.
TeleSystem
Nossa Unidade de Negócios TeleSystem é especializada na prestação de serviços terceirizados de call
center e telemarketing, valendo-se de tecnologia avançada para atender às necessidades dos nossos
clientes. Prestamos serviços tais como administração e operacionalização de call centers, serviços de
telemarketing, serviços de venda por telefone e de pesquisa, entre outros. Realizamos nossas operações
em sites localizados nas cidades de São Paulo, Santo André, Barueri, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto
Alegre e Recife e temos uma carteira de clientes nacionais e multinacionais, tais como Claro, Tim,
Natura, Banco HSBC e TVA. Durante 2005, a Unidade de Negócios TeleSystem teve uma média anual
de 3.308 PAs, ao passo que em 2004 e 2003, tal média foi de 2.096 e 991 PAs, respectivamente. Em
2005, recebemos e efetuamos um total de 123 milhões de ligações, em nossas operações.
Credit&Risk
Nossa Unidade de Negócios Credit&Risk é especializada em serviços de suporte para análise e
aprovação de crédito e de cobrança. Acreditamos ser uma das empresas líderes entre as prestadoras de
tais serviços no Brasil e na América Latina, atendendo clientes como Claro, Losango, Banco HSBC, Brasil
Telecom e Banco Itaú. Em 2005, o nosso número de contatos no ciclo de cobrança (telefonemas feitos
e recebidos) foi de 41,6 milhões.
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MarketSystem
Nossa Unidade de Negócios MarketSystem foi recentemente integrada aos nossos negócios através da
aquisição e incorporação da Marketsystem Ltda. em dezembro de 2005. Tal Unidade de Negócios é
especializada no gerenciamento de programas de incentivo e fidelização criados para atender às
necessidades dos nossos clientes. Como parte dos nossos serviços, desenhamos e implementamos
programas de relacionamento, gerenciamos bases de dados referentes à pontuação de programa de
fidelização dos clientes, negociamos e gerenciamos a logística e a entrega de recompensas, mantemos
um call center para prestação de informações aos consumidores sobre os programas de fidelização e
monitoramos indicadores de desempenho, dentre outros. Este é um novo mercado no Brasil e
acreditamos que tenha elevado potencial de crescimento para os próximos anos. Nossa metodologia foi
projetada e desenvolvida com utilização de técnicas avançadas de planejamento, engenharia financeira,
implementação, operação, premiação, logística, database e gestão. Atualmente gerimos programas de
fidelização para vários clientes, dentre deles: Losango-BR Distribuidora, Banco HSBC, Banco SantanderBanespa, Nossa Caixa, Banco Safra e Banestes. Em 2005, o número de total de contas processadas em
programas de fidelização pela Marketsystem Ltda. foi de 2,7 milhões. Recentemente, também fomos
contratados pela Telemar para desenvolver um programa de relacionamento e fidelização para seus 2,0
milhões de Usuários com implementação em 2006. Para maiores informações financeiras e
operacionais relativas a Marketsystem Ltda. (ver “Atividades de CSU - Unidade de Negócios
MarketSystem”).
Pontos Fortes
Acreditamos que nossos principais pontos fortes e vantagens competitivas são os seguintes:
•

Liderança e escala. Acreditamos ocupar posição de liderança em todos os segmentos em que
atuamos (ver “Atividades de CSU – Concorrência”), os quais apresentam grande potencial de
crescimento. A liderança que conquistamos em pouco mais de uma década de atuação
propiciou-nos ganhos de escala e de sinergia dentre nossos negócios, nos permitindo
desenvolver serviços e soluções inovadores, com elevada relação custo-benefício e a preços
competitivos, bem como nos posicionando de forma vantajosa com relação aos nossos
concorrentes. Nossa liderança e experiência também nos possibilitaram conquistar uma sólida
carteira de clientes, da qual fazem parte grandes conglomerados do mercado financeiro, de
telecomunicações e de outros setores da economia nacional.

•

Independência. Somos uma Empresa Independente, o que consiste em não guardar qualquer
vínculo societário ou de exclusividade para com os nossos clientes. Isso nos isenta de possíveis
conflitos no trato das informações estratégicas e confidenciais de nossos clientes e contribui
para a consolidação de nossa posição de liderança entre Empresas Independentes de serviços
de administração de cartões, bem como para o incremento de nossa penetração no mercado.
Acreditamos que nossa independência nos confere grande vantagem competitiva, nos
posicionando de forma única no mercado e alavancando nossa capacidade de venda de
serviços e de conquista de novos clientes, inclusive clientes hoje atendidos por nossos
concorrentes.

•

Tecnologia e Segurança. Aplicamos o “Estado da Arte” em tecnologia em todas as nossas
atividades, com desenvolvimento e customização para cada cliente e produto. Além disso,
desenvolvemos nossa própria estrutura de back-up, em site exclusivo e independente, com
segmentação hierárquica por nível de acesso a dados e informações, o que confere grande
segurança para nossos clientes no trato de informações relativas a Portadores e Usuários, bem
como nos posiciona para operar sem interrupções significativas.
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•

Diversificação de serviços com foco de atuação. Oferecemos um amplo leque de serviços e
soluções aos nossos clientes por meio de nossas Unidades de Negócios, com foco em
atividades correlacionadas, favorecendo a geração de ganhos de escala significativos e o
aumento de competitividade, tanto para nós como para nossos clientes. São fatores que
demonstram as vantagens verificadas em função desta diversificação:
o

vendas cruzadas e escala. Oferecemos aos nossos clientes e potenciais clientes um leque
variado de serviços especializados, o que aumenta nossas chances de venda cruzada
(cross-sell) de outros serviços, tornando-nos, portanto, mais competitivos e eficientes em
termos de vendas. Além disso, essa diversificação dilui nossos custos entre nossas
diferentes Unidades de Negócios e nos possibilita sempre oferecer preços e condições
competitivas, propiciando aos nossos clientes ganhos de rentabilidade e economia de
custos e de tempo na execução de suas atividades gerais.

o

fidelização e customização. A fidelização de nossos clientes se amplia de acordo com o
volume e a diversificação dos serviços que a eles prestamos, gerando oportunidades de
maior customização dos nossos serviços e de oferecimento de soluções adicionais. Além
disso, nossos serviços apresentam relevantes switching costs que contribuem para a
continuidade de nossos contratos e para recorrência de nossas receitas.

o

estabilidade. A diversificação dos nossos serviços contribui significativamente para a
estabilidade de nossas receitas e resultados, mesmo em períodos de grandes oscilações
macro-econômicas, pois o crescimento e a demanda dos nossos serviços variam de acordo
com diferentes condições de mercado.

•

Administração experiente e gestão integrada. Temos uma equipe experiente, alinhada e
engajada no cumprimento da missão e visão estratégica da Companhia. Boa parte de nossos
executivos-chave, além de possuírem vasta experiência no setor financeiro, estão na
Companhia há mais de 10 anos, o que contribui para uma administração eficiente e
especializada de nossos negócios. Nossa estratégia é voltada para oferecer os melhores
serviços aos nossos clientes. Nosso modelo de gestão apresenta forte integração entre nosso
orçamento corporativo e que chamamos de “Gestão por Objetivos (G.P.O)”, ferramenta de
estabelecimento de metas e avaliação de performance que rege nossa Administração e todos
os níveis gerenciais da Companhia.

•

Geração de caixa e solidez financeira. Temos uma sólida base de clientes e consistente
histórico de renovação de nossos Contratos Comerciais, o que nos garante expressiva geração
e receitas recorrentes. Temos uma gestão de negócios centrada na administração financeira, o
que alavancou o nosso crescimento desde 1992 a partir de um investimento inicial de apenas
R$ 200 mil. Tudo isso contribui para que apresentemos uma sólida posição financeira, com
confortáveis níveis de geração de caixa operacional e liquidez, comprovados pelo consistente
crescimento de (i) nosso faturamento bruto (crescimento médio anual de 35,1% de 2001 a
2005), (ii) lucro líquido (crescimento médio anual de 26,6% de 2001 a 2005), (iii) EBITDA
(crescimento médio anual de 37,4% de 2001 a 2005); e, ainda, pela manutenção de nossas
margens operacionais (ou seja, lucro antes do imposto de renda, contribuição social e
participação dos Administradores) em torno de 8,2% de nossa receita líquida entre os anos de
2001 e 2005. Tais fatores têm contribuído para uma significativa geração de caixa operacional,
bem como para a solidificação de nossa posição financeira com baixos níveis de alavancagem
(razão entre o total de nossos empréstimos, financiamentos e leasing, líquido de nossas
disponibilidades e o nosso EBITDA de 1,37/1 em 31 de dezembro de 2005). Acreditamos que a
nossa sólida condição financeira nos proporciona uma significativa capacidade de geração de
resultados e realização de novos investimentos.
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Estratégia
Os pontos-chave da nossa estratégia são:
•

•

•

Focar em nossos pilares de atuação. Pretendemos manter os pilares centrais de nossa
atuação, os quais entendemos serem fundamentais para que mantenhamos nossa posição de
liderança de mercado com relação aos serviços que prestamos, e consigamos, assim, gerar
valor para a Companhia e nossos acionistas. Tais pilares são:
o

Independência. Pretendemos sempre nos manter como uma Empresa Independente, sem
vinculação societária ou de exclusividade com qualquer de nossos clientes, e, assim,
alavancar nossa capacidade de venda de serviços e de conquista de novos clientes.

o

Diversificação. Pretendemos sempre manter a diversificação dos serviços que oferecemos,
o que nos posiciona para vender mais serviços (cross-sell) e ampliar nossa base de clientes
e nosso market share.

o

Tecnologia. Pretendemos fazer os investimentos necessários, de forma que mantenhamos
nosso atual “Estado da Arte” em tecnologia, e, portanto, nosso diferencial competitivo
existente em relação a produtos, qualidade e segurança.

o

Especialização. Pretendemos sempre oferecer serviços especializados, com base em nosso
know how e expertise, de forma a maximizar o relacionamento comercial com nossos
clientes.

Expandir nossas atividades em ritmo acelerado. Pretendemos expandir nossas atividades
principais, ou seja, nossos serviços de administração de Cartões, gestão de call centers, e
serviços de cobrança, bem como desenvolver e aprofundar nossos serviços de suporte de
aprovação de crédito e de marketing de relacionamento e fidelização, buscando sempre o
melhor retorno para nossas operações. Pretendemos atingir tal expansão em ritmo acelerado
com base em 3 principais fatores de crescimento, quais sejam:
o

Crescimento das nossas atividades dentro de nossos clientes atuais. Pretendemos manter
esforços de cross sell, nos aproveitando de nossa sólida base de clientes e da diversificação
de serviços para oferecer soluções adicionais às já prestadas aos nossos clientes (aumento
de share of wallet), nos proporcionando, assim, redução de custos e ganhos de escala.

o

Conquista de novos clientes. Pretendemos ampliar nossa base de clientes e nosso market
share com relação a todos os serviços que prestamos, oferecendo cada vez mais serviços e
soluções integrados, customizados e sinérgicos.

o

Crescimento de nossos clientes. Pretendemos capturar o crescimento dos negócios de
nossos clientes através da contínua da renovação dos nossos Contratos Comerciais
existentes.

Desenvolver novos negócios. Pretendemos sempre avaliar oportunidades inovadoras para
nossas operações, tais como a utilização de telefonia celular em operações eletrônicas de
pagamento, bem como a prestação de serviços de processamento de Cartões e de gestão de
call centers para clientes em outros países. O desenvolvimento de nossos negócios pode se dar
por meio do investimento em novas tecnologias e equipamentos e/ou da aquisição de novos
empreendimentos.
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•

Gerir nossos processos de forma eficiente. Parte de nossa estratégia está voltada ao
aumento de nossa eficiência operacional a ser gerada com a expansão de nossa base de
clientes e otimização de processos, como, por exemplo através de:
o

otimização de nossas operações com inovações tecnológicas. Pretendemos manter em
nossas operações a aplicação das ferramentas tecnológicas disponíveis mais avançadas,
realizando os investimentos necessários na aquisição, renovação e substituição de
equipamentos e softwares e no desenvolvimento e customização dos mesmos em nossos
sistemas, de forma a otimizar nossas operações e manter nossa posição de liderança no
mercado, inclusive mediante a substituição de concorrentes com menos sofisticação
tecnológica. Pretendemos nos manter preparados para os avanços relacionados a novos
formatos tecnológicos para meios eletrônicos de pagamentos, bem como para novas
tecnologias de comunicações, tal como VOIP.

o

treinamento e especialização de nossos funcionários. Pretendemos continuar investindo
recursos e tempo na seleção de pessoas com grande potencial e em programas e
treinamentos, de forma que mantenhamos nossa condição de excelente atendimento a
nossos clientes e Usuários.

o

gestão por resultados. Pretendemos manter a gestão de nossos Contratos Comerciais com
um foco financeiro, ou seja, buscando sempre a sua rentabilização e geração operacional
de caixa.

Nosso Histórico e Desenvolvimento
Nossa história remonta a 1992, ocasião em que o mercado de meios eletrônicos de pagamentos
revelava-se restrito a poucos emissores de Cartão que estavam capacitados a administrar todo o ciclo
operacional do produto. Nessa ocasião, estas instituições que atuavam como Emissores de Cartão, não
contavam com tecnologia avançada e know how para operar de forma integral e eficiente todo ciclo
da operação do cartão de crédito. Eram elas os bancos Nacional, Bradesco e Banco do Brasil (Bandeira
VISA), a Credicard (Bandeira MASTERCARD) e AMERICAN EXPRESS. O número de Estabelecimentos
Afiliados era de 120 mil e havia apenas 5 milhões de cartões de crédito emitidos.
Tendo observado as dificuldades de boa parte dos bancos comerciais no que se refere às atividades de
emissão e processamento de cartões de crédito, estruturamos soluções de serviços que possibilitaram a
tais bancos a emissão de cartões de crédito com toda atividade operacional em regime de terceirização.
Nasceu, assim, a CSU como prestadora de multi-serviços de administração de Cartões ou
Administradora de Cartões Full Service. Iniciamos nossas atividades em setembro de 1992 sob a
denominação de CardSystem Ltda. Nossos primeiros clientes foram bancos comerciais que pretendiam
lançar seus próprios cartões de crédito.
Em agosto de 1996, passamos por uma transformação de nosso tipo societário, tornando-nos uma
sociedade por ações denominada CardSystem S.A.
Em julho de 1997, investidores estrangeiros e locais liderados pelo fundo de private equity Advent
International, adquiriram ações da Companhia detidas por antigos acionistas.
Em agosto de 1998, nossa denominação foi alterada para CSU CardSystem S.A., a qual é mantida até
hoje.
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Entre o final de 2005 e o início de 2006, concluímos uma reestruturação societária, por meio da qual
(i)

adquirimos indiretamente o controle da Marketsystem Ltda. em 28 de dezembro de 2005,
empresa que foi criada em 2000, atuante no desenvolvimento e gestão operacional de
programas de marketing de relacionamento e fidelização, com participação acionária e
administração de Marcos Ribeiro Leite, nosso diretor-presidente (CEO);

(ii) incorporamos a Marketsystem Ltda. em 29 de dezembro de 2005, originando, assim, a nossa
4ª e última Unidade de Negócios denominada MarketSystem;
(iii) a Rail-Sul S.A. foi incorporada pela Companhia em 31 de janeiro de 2006.
Atividades de Nossas Unidades de Negócios
Unidade de Negócios CardSystem
Nossos serviços de administração de meios eletrônicos de pagamento envolvem os mais diversos tipos
de Cartões. Dentro da operação de administração, nosso relacionamento se dá exclusivamente com os
Emissores de Cartão, nos termos de nossos Contratos Comerciais (ver “Contratos Relevantes Contratos Comerciais – CardSystem”). Oferecemos nossos serviços de administração de Cartões no
modelo Full Service, o qual engloba as seguintes atividades principais:
•

recebimento, preparação e análise de propostas para emissão de Cartões para novos
Portadores;

•

cadastramento dos Portadores;

•

análise e concessão de limite de crédito para os novos Portadores;

•

consultoria para instalação e utilização de softwares nos equipamentos dos nossos clientes;

•

expedição e controle de entrega de senhas e cartas de follow-up;

•

emissão e distribuição dos cartões plásticos;

•

processamento de dados;

•

aprovação ou negação de operações (compras de bens e serviços) de forma on-line;

•

lançamentos de compras, saques e outras operações na conta do Portador;

•

emissão e envio de faturas e extratos de Cartão (referentes às operações do período);

•

atendimento 24 horas aos Portadores e Usuários (call center);

•

cobrança amigável de faturas não pagas no vencimento;

•

processo de intercâmbio e contestação de operações; e

•

prevenção contra fraudes.

O faturamento da nossa Unidade de Negócios CardSystem oscila de acordo com o número de Cartões
registrados em nossa base de clientes. Adicionalmente, nossas receitas variam de acordo com a
classificação dos Usuários como “clientes ativos” ou “clientes inativos”. Os parâmetros para essa
classificação são definidos por cada cliente com relação a sua base de Cartões.

96

Adicionalmente, nossa remuneração também varia de acordo com o tipo de Cartão que processamos,
sendo que cobramos preços maiores para cartões de crédito dotados de Bandeira em função da
complexidade do produto, que exige maior capacitação técnica e operacional para o seu processamento.
As comissões de administração de Cartões variam de R$ 35,0 a R$ 60,0 por ano para cada Cartão
ativo, de acordo com a dimensão do cliente, dos tipos de Cartão administrados e dos serviços
contratados. Para detalhes sobre as formas de nossa remuneração, ver “Contratos Relevantes” abaixo.
Nossa operação de administração de Cartões está sujeita a impactos sazonais, com incremento de receitas
nos 3º e 4º trimestres de cada ano, período de maior lançamento de Cartões no mercado (ver “Discussão
e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional – Sazonalidade”).
Somos uma empresa altamente especializada na prestação de serviços de administração de Cartões, o
que nos torna mais eficientes em termos de custos, qualidade e rapidez na execução de tais atividades,
seja quando comparados a empresas concorrentes na prestação destes serviços, seja quando
comparados a empresas que executem tais atividades internamente. Dentre os aspectos que refletem
nossa eficiência, destacamos os seguintes:
o

time to market. Propiciamos aos nossos clientes a possibilidade de lançarem novos
produtos em prazos reduzidos, permitindo-lhes uma mais eficiente e lucrativa operação
em ambientes competitivos. Por exemplo, viabilizamos o lançamento de novos Cartões em
até 60 dias e operacionalizamos sites de call center em até 30 dias.

o

reposição de Cartões. Fazemos a reposição emergencial de Cartões, dentro do país, em até
24 horas da solicitação, prazo muito agressivo quando comparado ao oferecido por nossos
concorrentes.

o

disponibilidade on-line. Em média estamos disponíveis on-line, por dia, 99,5% do tempo
(descontadas interrupções programadas e interrupções por queda de energia).

o

tecnologia de ponta. Além de utilizarmos sistemas e tecnologias mundialmente
reconhecidos em nossas atividades, como o Vision Plus, desenvolvemos sistemas próprios
de gestão interna com soluções inovadoras que permitem maior agilidade e presteza no
desenvolvimento de nossas atividades diárias. Temos flexibilidade para operar diferentes
tipos de software que sejam necessários ao desenvolvimento de nossos serviços.

Além disso, desenvolvemos nossa própria estrutura de back-up, em site dedicado e independente, com
segmentação hierárquica por nível de acesso a tais dados e informações, o que confere grande
segurança para nossos clientes no trato de informações relativas a Usuários, como nos posiciona para
operar sem interrupções significativas.
Unidade de Negócios TeleSystem
Operamos nossos call centers por telefone e/ou VOIP. Nossos serviços de gestão e operacionalização de
call centers englobam as seguintes atividades principais:
•

serviços de telemarketing;

•

serviços de televendas; e

•

pesquisas de mercado.
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O faturamento de nossa Unidade de Negócios TeleSystem está sujeito à sazonalidade, com incremento
de receitas nos 3º e 4º trimestres de cada ano, e redução de volume de serviços e de receitas no 1º
trimestre de cada ano (ver “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado Operacional – Sazonalidade”). Para detalhes sobre as formas de nossa remuneração, ver
“Contratos Relevantes” abaixo.
Unidade de Negócios Credit&Risk
Nossos serviços de análise de crédito englobam (i) serviços de suporte para a análise e concessão de
limite de crédito ao Usuário; e (ii) a administração de risco de forma a exercer controle sobre todo o
processo de prevenção, detecção, investigação, repressão e regularização de casos de fraude na
utilização de Cartões. O limite de crédito é dado por meio de sistema de credit score, o qual leva com
consideração diversos parâmetros, tais como informações cadastrais do Usuário, negativações em
sistemas de controle de risco (Serviço de Proteção ao Crédito -SPC, SERASA, etc.), entre outros fatores,
sempre de acordo com a política de crédito do Cliente. Tal sistema é operado por meio de software por
nós desenvolvido para nossas atividades de cobrança.
Nossos serviços de cobrança amigável são prestados segundo as políticas de cobrança do cliente, por
meio de contatos telefônicos, envio de cartas, ligações gravadas e boletos de cobrança pré-formatados.
Nossas atividades de cobrança têm atendido clientes de vários segmentos de mercado, englobando
credores de faturas com as mais variadas faixas de atraso. Nosso sistema de cobrança é operado por
meio de softwares, por nós desenvolvidos para essas atividades.
Nosso faturamento de serviços de crédito e cobrança está sujeito à sazonalidade, com incremento de
receitas nos 3º e 4º trimestres de cada ano, e redução de volume de serviços e de receitas no 1º
trimestre de cada ano (ver “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado Operacional – Sazonalidade”). Para detalhes sobre as formas de nossa remuneração, ver
“Contratos Relevantes” abaixo.
Unidade de Negócios MarketSystem
Acreditamos ser a única empresa no Brasil com atuação completa no desenvolvimento e gestão
operacional de programas de marketing de relacionamento e fidelização. Prestamos tais serviços
através da nossa Unidade de Negócios MarketSystem, que foi criada com a aquisição e posterior
incorporação da Marketsystem Ltda. (ver seção “Nosso Histórico e Desenvolvimento”). Tais serviços
englobam as seguintes atividades:
•

diagnóstico e recomendação de programa de fidelização adequado aos objetivos do cliente;

•

captura das transações e conversão de volumes acordados em pontos;

•

compras, negociação, logística e transporte de prêmios;

•

central de atendimento para dúvidas, informações dos programas e realização de resgates;

•

acompanhamento contínuo dos indicadores de performance do programa;

•

operacionalização de sorteios e formação de rede de parcerias; e

•

proposição de ações promocionais com objetivo de aumentar a fidelização da base de clientes.
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A Marketsystem Ltda. iniciou suas operações em 2000 como uma empresa separada da Companhia e
com a estratégia de ganhar o mercado de programas de marketing de relacionamento e fidelização,
oferecendo a empresas tais como, Emissores de Cartão, empresas de telecomunicação, varejistas, entre
outros, uma solução completa de gestão e operacionalização desses programas. Em pouco tempo, a
Marketsystem Ltda. conquistou importantes clientes, tais como o Banco Santander, Banco HSBC, Banco
Safra, BR-Distribuidora-Losango, tendo desenvolvido e gerido seus respectivos programas de
fidelização. Recentemente, fomos contratados pela Telemar para desenvolver um programa de
relacionamento e fidelização para seus Usuários, o qual se encontra em fase de implementação.
Em 28 e 29 de dezembro de 2005, respectivamente, adquirimos a Marketsystem Ltda. e a
incorporamos em nossas operações, o que originou a nossa 4ª Unidade de Negócios, denominada
MarketSystem. Todavia, antes das referidas aquisição e incorporação, já províamos infra-estrutura
operacional para Marketsystem Ltda. e, em contraprestação, conseguíamos oferecer, por meio dela e
como parte do nosso modelo Full Service de administração de Cartões, serviços de gestão operacional
de programas de fidelização para nossos clientes (ver “Operações com Partes Relacionadas”). Nossos
resultados de dezembro de 2005 já refletem os efeitos dessa incorporação. Em 31 de dezembro de
2005, essa Unidade de Negócios contava com 2,7 milhões de contas processadas dentro dos
programas por ela geridos. Os principais indicadores econômicos da Marketsystem Ltda. no período de
janeiro a novembro de 2005 estão apresentadas abaixo.
jan-nov de 2005
(em milhões de R$)
21,2
7,4

Receita Bruta...................................
Lucro Bruto .....................................

Para detalhes sobre as formas de nossa remuneração, ver “Contratos Relevantes” abaixo.
Clientes
Atendemos clientes de diversos setores da economia, especialmente instituições financeiras. Em 2005,
nossos 10 maiores clientes representaram conjuntamente 77,9% de nossa receita total (não incluindo
as receitas da nossa Unidade de Negócios MarketSystem). Nossos 5 maiores clientes, em termos de
faturamento, por Unidade de Negócio, são:
•

CardSystem. HSBC; Banco Nossa Caixa; Bancoob; Banrisul; e Losango.

•

TeleSystem. Claro, TIM, Natura, HSBC e TVA.

•

Credit&Risk. Claro, Losango, HSBC, Brasil Telecom e Banco Itaú.

•

MarketSystem. Grupo Santander/Banespa, HSBC, Banco Nossa Caixa, Telemar; e BRDistribuidora-Losango .

Concorrência
Concorrência no Setor de Administração de Meios Eletrônicos de Pagamento
No Brasil, em regra, a administração de meios eletrônicos de pagamento é realizada por Emissores de
Cartão ou por Administradoras de Cartões, que são empresas especializadas em administração de
meios eletrônicos de pagamento, como a CSU, as quais realizam tal atividade em regime de
terceirização, em benefício dos próprios Emissores de Cartão.
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Estimamos que o volume de cartões de crédito administrados em regime de terceirização, excluídos os
cartões de crédito administrados para terceiros que sejam pertencentes ao mesmo grupo econômico da
respectiva Administradora de Cartões, seja de 21,0 milhões de Cartões, ou 31,0% do total de cartões
de crédito administrados no mercado (“Principal Mercado da CardSystem”). Nossos concorrentes no
Principal Mercado da CardSystem são a Orbitall, a Certegy e a EDS.
A tabela abaixo ilustra a participação das Administradoras de Cartões no Principal Mercado da
CardSystem.

Administrado
ra de Cartões

Total de Cartões de
Crédito
(1)
(em 2005)

CSU .......................

9,3 milhões

(2)

Principais Clientes
HSBC; Caixa; Banco Nossa Caixa;
Bancoob; Banrisul; e Losango

Participação no Principal
Mercado da CardSystem
(em nº de cartões de crédito
processados)
44,0%

Orbitall ................

5,7 milhões

Citibank

27,0%

Certegy..................

4,3 milhões

Panamericano e BankBoston

20,0%

EDS........................

1,9 milhões

ABN AMRO

9,0%

(1)

Não dispomos de dados comparativos consistentes para os demais tipos de Cartão.
(2)
Empresa integrante do grupo Itaú, não são considerados os cartões de crédito processados pela Orbitall para o grupo Banco Itaú.
FONTE: Gazeta Mercantil, Revista Época Carnews, Partner Consult, Relatório de Investidores do Itaú e ABECS

Consideramos ser a única empresa que ampliou significativamente sua carteira de clientes e
participação no mercado de administração de cartões de crédito em regime de terceirização nos
últimos 5 anos. Temos, atualmente, posição única em termos de concorrência, acreditando ter a
melhor condição competitiva deste mercado para qualquer novo projeto de cartão. Tal posicionamento
decorre dos fatores chave para a indústria de administração de cartões de crédito a terceiros, os quais
são observados pela Companhia, quais sejam (i) independência com relação a todos os nossos clientes,
e (ii) operação com escala de negócios. A nossa posição é diferenciada em relação aos nossos
concorrentes em razão de nossa maior base de clientes nesta Unidade de Negócios, uma vez que dadas
as escalas mínimas necessárias para a operação neste segmento, a dependência de poucos clientes
pode promover desestabilizações financeiras em razão de eventuais perdas de clientes expressivos.
Durante os últimos 5 anos, empresas estrangeiras analisaram a possibilidade de iniciar atividades de
processamento de Cartões no Brasil. Até o momento, não é do nosso conhecimento que essas
empresas tenham conquistado qualquer cliente. Uma das tentativas para fixação e crescimento no
mercado envolve a participação acionária de uma Administradora de Cartões, em uma nova sociedade
em associação (joint-venture) com tradicionais bancos comerciais no Brasil, que transfeririam suas
atividades de administração de Cartões para esta sociedade.
Recentemente, foi divulgada em diversos meios de comunicação a aquisição das operações brasileiras
da American Express pelo Banco Bradesco. A American Express é uma Administradora de Cartões de
cerca de 1,2 milhões de cartões de crédito no país. Segundo foi divulgado, o Bradesco não terá
exclusividade para emitir cartões da bandeira AMEX.
Esperamos que tal aquisição tenda a ampliar a base de cartões de crédito dos Emissores de Cartão em
função da tendência do crescimento da utilização de meios eletrônicos de pagamentos no país.
O volume de Cartões AMEX de emissão de nossos clientes, representa atualmente, cerca de 2,0 % de
nossa base total de Cartões administrados. Não prevemos impactos relevantes em nossos negócios com
a referida operação.
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Concorrência no Setor de Call Center
O setor de call center no Brasil é composto por (i) um reduzido número de empresas com foco em
clientes corporativos com grandes bases de clientes e portanto, com centrais de atendimento ao
consumidor de médio/grande porte (entre 100 e 3000 PAs) e (ii) um grande número de pequenas
empresas atuando num mercado fragmentado com fornecedores de serviços de menor valor agregado
e com foco em clientes menores.
A tabela abaixo indica as 10 maiores operadoras de call center de acordo com dados levantados junto
ao SERASA, em termos de faturamento bruto anual. A tabela também indica as empresas de telefonia
a que tais operadoras estejam porventura societariamente vinculadas.
Faturamento das 10 maiores
operadoras
(em milhões de Reais em 2004)

Empresa de Telefonia Vinculada

Atento ............................
Contax............................
CSU(1) ..............................

R$ 788,4
R$ 656,3
R$ 148,4

Telefonica
Telemar
Empresa Independente

ACS ................................
Telefutura .......................
Softway ..........................
Teleperformance .............
Sistel ...............................
TMS ................................
TMKT..............................

R$ 136,2
R$ 112,9
R$ 96,3
R$ 50,5
R$ 43,9
R$ 42,9
R$ 37,0

Algar
Empresa Independente
Empresa Independente
Empresa Independente
Empresa Independente
Empresa Independente
Empresa Independente

(1)

Dados de faturamento de serviços de call center da TeleSystem e Credit&Risk.
Fonte: SERASA (incluindo apenas empresas que divulgam demonstrações financeiras ao SERASA).

Todavia, ao se considerar apenas as operadoras de call center que sejam Empresas Independentes, ou
seja, não vinculadas a qualquer grupo de telecomunicações (“Mercado da TeleSystem”), figuramos
como empresa líder em termos de faturamento bruto anual, conforme ilustra a tabela abaixo:
Faturamento das Empresas Independentes
(em milhões de Reais em 2004)
CSU .................................................

R$ 148,4

Telefutura ........................................

R$ 112,9

Softway............................................
Teleperformance ..............................
Sistel ................................................

R$ 96,3
R$ 50,5
R$ 43,9

Fonte: SERASA

Concorrência nos demais setores de atuação da Companhia
Não dispomos de dados comparativos confiáveis relativos à concorrência nos mercados de cobrança e
marketing de relacionamento e fidelização.
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Softwares e Tecnologia
Tecnologia da Informação
A utilização de softwares de última geração é essencial para a prestação de nossos serviços, a
manutenção de nossa competitividade e redução de custos operacionais, prazo de entrega de nossos
serviços e desenvolvimento de novos serviços e soluções integradas. Com esse enfoque, desenvolvemos
a área de tecnologia da informação com o objetivo de implementar sistemas com base sólida de
informação e garantir a sua correta utilização. Dentre os objetivos de nossa equipe de tecnologia da
informação, destacam-se: (i) implementar processos para ganhar agilidade, identificar oportunidades,
reduzir custos e impulsionar a qualidade de nossos serviços, (ii) implementar funcionalidades de
customer relationship management, (iii) garantir o pleno funcionamento de nossos sistemas e o acesso
de nossos clientes aos dados e informações acordados, (iv) aprimorar conhecimentos funcionais e
técnicos para responder às nossas necessidades.
Nossas atividades requerem o correto armazenamento e utilização de dados e informações sobre
nossos clientes e seus Usuários. Para tanto, desenvolvemos nossa própria estrutura de back-up, em site
exclusivo e independente, com segmentação hierárquica por nível de acesso a tais dados e
informações. Contamos, também, com modernos dispositivos de contingenciamento operacional em
nossos estabelecimentos (alarmes, geradores de energia, entre outros).
Plataformas da CardSystem
Adotamos diferentes plataformas para o processamento e administração dos diversos meios
eletrônicos de pagamento que administramos.
Para os Cartões dotados de Bandeira, cuja
administração e processamento se mostram mais complexas, requerendo, inclusive certificação prévia
por parte das Bandeiras, utilizamos o mainframe IBM localizado em Belo Horizonte, o qual processa,
entre outros, o software Vision Plus, considerado referência no mercado de meios eletrônicos de
pagamento no mundo e utilizado pelos principais Emissores de Cartão na administração de Cartões das
Bandeiras Visa e Mastercard. Essa plataforma apresenta um “espelho” localizado na Cidade de São
Paulo, o qual pode ser acionado em caso de contingências. Os Cartões não dotados de Bandeira, cuja
administração e processamento são menos complexos, são por nós administrados por meio do
autorizador IST, software da Open Concept que opera em equipamento SUN.
Obtivemos Vision Plus por meio de contrato de licença de software não-exclusiva, celebrado com a Paysys
International, Inc. em 23 de janeiro de 1998 com prazo inicial de 30 anos, automaticamente renovável por
períodos sucessivos de 5 anos cada. A rescisão deste contrato em data anterior ao vencimento só pode
ocorrer em caso de inadimplemento por qualquer das partes que não seja remediado no prazo de 60 dias.
Nos destacamos no mercado por ter customizado o Vision Plus para a realidade brasileira no mercado de
administração de meios de pagamento, agregando-lhe funções não existentes no mercado mundial,
conforme customização que fazemos para cada tipo de produto e para cada cliente. Tal customização
possibilitou, por exemplo, que administremos cartões de crédito da Bandeira Amex. Nosso custo anual
médio de licenciamento do Vision Plus em 2005 foi de R$ 0,6 milhão.
Plataforma TeleSystem
Em nossa Unidade de Negócios TeleSystem, geralmente utilizamos softwares de titularidade de nossos
clientes. Contudo, em casos especiais, desenvolvemos soluções específicas, hipótese em que retemos a
propriedade da solução.
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Além desses softwares, mantemos uma plataforma tecnológica formada por diversos elementos,
dentre os quais se destaca o sistema distribuidor de chamadas DAC (sistema que faz a gestão do
tráfego recebido e a sua distribuição pelas PAs, além de fornecer relatórios gerenciais que auxiliam na
gestão da operação) e, para operações ativas, os sistemas inteligentes de discagem, os quais
aumentam significativamente a produtividade de cada operador de PA e fazem a gestão da qualidade
da postagem, fornecendo relatórios gerenciais e operacionais.
Muitas operações exigem que as ligações sejam gravadas e com freqüência somos requisitados a
fornecer gravações específicas, que podem ser localizadas por data, hora, agente, PA, número do
telefone chamador ou chamado. Outro elemento importante nesta plataforma são as URA’s Unidades de Respostas Audíveis, que fazem o primeiro atendimento de forma totalmente
automatizada, sem a intervenção de operadores, conduzindo o cliente para a solução desejada.
Plataforma Credit&Risk
Em nossas operações de cobrança, utilizamos plataforma tecnológica idêntica à utilizada nas operações
da TeleSystem. O principal aplicativo na cobrança é o software CTA, módulo especializado do Vision
Plus nessa funcionalidade, que faz a gestão da carteira de créditos a cobrar e dos cobradores.
Adicionalmente, desenvolvemos internamente o software SAI (Sistema de Acordos Integrado) para a
gestão e controle dos acordos realizados por nossos cobradores e o software SCC, o qual consolida
informações dos devedores.
Marcas
Possuímos diversas marcas já registradas junto ao INPI, inclusive as marcas “Cardsystem” e “CSU”, a qual
acreditamos ter se tornado sinônimo de inovação, qualidade e segurança nos mercados em que atua.
Além disso, temos diversas outras marcas em fase de registro junto ao INPI, especialmente nas classes
de serviços bancários em geral, serviços de cartão de crédito e serviços correlatos de atividades
financeiras.
Contratos Relevantes
Contratos Comerciais
Nossos Contratos Comerciais são a base para a prestação de nossos serviços e nossa remuneração.
Nossos Contratos Comerciais relevantes vigoram por prazos de 36 meses, geralmente
automaticamente renováveis por períodos iguais ou menores, salvo se denunciados com antecedência.
A rescisão antecipada e imotivada desses contratos por parte de nossos clientes gera-lhes obrigação de
pagamento de multas, calculadas de acordo com investimento que fazemos em cada operação.
CardSystem
Nossos Contratos Comerciais da Unidade de Negócios CardSystem geralmente vigoram por prazos de
36 a 60 meses com renovação automática por períodos indeterminados ou que variam de 12 a 24
meses, salvo se uma das partes der aviso à outra com antecedência mínima de 90 ou 180 dias
anteriores ao vencimento, conforme o caso. No caso dos contratos com a administração pública direta
ou indireta os contratos podem ser renovados até o limite de 60 meses nos termos da Lei de Licitações,
sendo que poderemos participar da nova concorrência pública, se for o caso.
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Nossos atuais 7 maiores clientes em termos de faturamento iniciaram suas atividades de processamento
de Cartões conosco em abril de 1994, agosto de 2003, julho de 1994, março de 1999, novembro de
1998, agosto de 2004 e janeiro de 1995, respectivamente, o que indica o histórico de renovação de
nossos Contratos Comerciais da CardSystem.
Nossa remuneração ocorre das seguintes formas: (i) pelo desenvolvimento e implantação do projeto
(somente na fase inicial), (ii) pelo volume de Cartões registrados na base do cliente, segundo preços
unitários previstos nos Contratos Comerciais para cada tipo de Cartão. Os contratos são reajustados
anualmente pelo IGP-M ou pelo INPC, conforme o contrato. Nossa remuneração para serviços de
administração de Cartões varia de R$ 35,0 a R$ 60,0 por ano para cada Cartão ativo, de acordo com a
dimensão do cliente, dos tipos de Cartão administrados e dos serviços contratados.
Contrato com a CAIXA
Recentemente vencemos a concorrência pública para administração dos cartões de crédito da CAIXA
(anteriormente processados pela Orbitall), cuja base de cartões considerada no processo licitatório era
de 2 milhões de cartões de crédito. Em 30 de maio de 2005, celebramos o respectivo Contrato
Comercial, que se enquadra no modelo Full Service, ou seja, além da emissão e processamento de
cartões de crédito, também faremos o desenvolvimento e a manutenção de sistemas, atendimento aos
clientes 24 horas (call center), processamento de dados, emissão de faturas, transações de compras e
saques e pagamentos e cobrança. Tal contrato vigorará pelo prazo de 36 meses, portanto com
vencimento em maio de 2008. Até o final do primeiro semestre de 2006, implantaremos o projeto,
com customização de sistemas e treinamento para a CAIXA. Nesse período, toda a base de cartões de
crédito da CAIXA deverá ser migrada para nossa base. Nos 24 meses subseqüentes, iniciaremos as
atividades de administração propriamente ditas, bem como a faturar mensalmente os serviços de
administração prestados.
Este contrato possui valor global de aproximadamente R$ 196,8 milhões (em termos de receita bruta),
fixo e irreajustável, ressalvada a possibilidade de repactuação anual, tomando-se como parâmetros a
qualidade e os preços vigentes no mercado para os serviços prestados nos termos desse negócio, e
também o desequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da Lei de Licitações.
Com parte desse contrato, transferiremos tecnologia à CAIXA de forma que a atividade de
processamento possa ser desenvolvida internamente pela CAIXA no futuro. Tal transferência não inclui,
todavia, os demais serviços relacionados à administração de cartões, os quais poderão continuar sendo
desenvolvidos em regime de terceirização.
Como garantia do cumprimento de nossas obrigações, prestamos seguro garantia à CAIXA, no valor de
3,0% do valor global do contrato. Se descumprirmos as métricas de desempenho previstas neste
contrato, poderemos sofrer penalidades, sob a forma de descontos em nossas faturas, sem prejuízo de
outras sanções, previstas em lei ou no contrato.
Este contrato apresenta as condições usuais de resilição unilateral pelo contratante do setor público (a
CAIXA), como, por exemplo, caso: (i) descumpramos nossas obrigações e prazos contratuais, (ii)
paralisemos os serviços contratados sem justa causa e prévia comunicação à CAIXA, (iii)
subcontratemos terceiros para a execução dos serviços objeto do contrato, (iv) cedamos o contrato a
terceiros, (v) sejamos objeto de operação societária de fusão, cisão ou incorporação não admitida nos
termos do edital de licitação, (vi) tenhamos nossa falência ou insolvência decretadas, (vii) tenhamos
nosso estatuto social alterado de forma prejudicial à execução do contrato; e (viii) haja razões de
interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, nos termos da Lei de Licitações.
A base de cartões de crédito da CAIXA será transferida para nossa base até o fim do 1º semestre de 2006.
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TeleSystem
Nossos Contratos Comerciais da Unidade de Negócios TeleSystem vigoram por prazos de até 36 meses
com possibilidade de renovação automática por igual período ou períodos menores, salvo se uma das
partes notificar a outra com antecedência mínima que varia de 30 a 90 dias anteriores ao vencimento.
Nessa Unidade de Negócios, que iniciou suas atividades em 2001, nossos atuais 6 maiores clientes em
termos de faturamento iniciaram suas atividades de processamento de Cartões conosco em fevereiro
de 2000, outubro de 2001, fevereiro de 2002, outubro de 2005 (2 clientes) e agosto de 2001,
respectivamente, o que comprova nosso bom histórico de renovação de nossos Contratos Comerciais
da TeleSystem.
Nossa remuneração ocorre das seguintes formas (i) valor fixo por PA disponibilizada e (ii) valor fixo por
tempo de chamadas feitas ou atendidas. Os contratos são reajustados anualmente pelo IGP-M ou pelo
INPC, ou pelo INPC, ou pelo IPCA ou, ainda, por uma combinação de tais índices e o dissídio da categoria.
Credit&Risk
Nossos Contratos Comerciais da Unidade de Negócios Credit&Risk vigoram por prazos de 6 a 36
meses, ou por tempo indeterminado, com possibilidade de renovação automática por igual período ou
períodos menores, salvo se uma das partes notificar a outra com antecedência mínima que varia de 2 a
90 dias anteriores ao vencimento, sendo que em quase todos é facultada a denúncia imotivada
mediante aviso prévio com antecedência de 30 ou 60 dias.
Nessa Unidade de Negócios, que iniciou suas atividades em 2001, nossos atuais 6 maiores clientes em
termos de faturamento iniciaram suas atividades de processamento de Cartões conosco em agosto de
2004, abril de 2004, março de 2002, outubro e julho de 2005 e novembro de 2001, respectivamente,
o que comprova nosso bom histórico de renovação de nossos Contratos Comerciais da Credit&Risk.
Nossa remuneração ocorre das seguintes formas (i) valor fixo para cada uma das atividades executadas
ou recursos alocados (telefonemas atendidos e feitos, cartas enviadas, análise de crédito efetuadas,
posições de atendimento alocadas etc.) ou (ii) comissão de êxito (success fee) por cobrança bem
sucedida. Os contratos são reajustados anualmente pelo IGP-M, ou pelo INPC, ou pelo IPCA ou, ainda,
por uma combinação de tais índices e o dissídio da categoria.
MarketSystem
Nossos Contratos Comerciais da Unidade de Negócios MarketSystem vigoram por prazos de 12 a 48 meses,
com possibilidade de renovação automática por igual período ou períodos menores, salvo se uma das partes
notificar a outra com antecedência mínima que varia de 30 a 180 dias anteriores ao vencimento.
A MarketSystem iniciou suas operações em 2000. Até o final de 2005, operava como empresa
independente, muitas vezes prestando serviços a nós para atender nossos clientes no que se refere a
marketing de fidelização. Nossos atuais maiores clientes iniciaram suas atividades entre 2000 e 2003.
Nossa remuneração é paga das seguintes maneiras: (i) de acordo com o número de contas processadas
em cada programa de fidelização (valor fixo por conta processada), (ii) preço fixo por operação
concluída, (iii) preço fixo por atendimento aos participantes dos programas de fidelização e (iv) preço
fixo por reembolso de prêmios. Os contratos são reajustados anualmente pelo IGP-M ou pelo INPC,
conforme o contrato.
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Contratos com Fornecedores
Os contratos relevantes que celebramos estão diretamente relacionados às nossas atividades operacionais,
dentre os quais, contratos de licença de software (ver “Softwares e Tecnologia”) e contratos de
telecomunicação. Celebramos contratos de telecomunicação com a Embratel e a Telefonica.
Por meio de nossos contratos da Embratel, contratamos (i) o fornecimento de circuitos fim-a-fim de
dados digitais e síncronos, destinados a suportar aplicações de dados, voz e vídeo, por meio de
interfaces digitais instaladas na CSU (ii) serviços de telefonia fixa comutada para originar e receber
chamadas telefônicas locais e internacionais; (iii) serviços para recebimento, transmissão e entrega de
circuitos de dados digitais e equipamentos multiplex da Embratel, instalados nas dependências da CSU;
(iv) provimento à rede da CSU de acesso à Internet nas modalidades Direct e Flex (acesso à Internet via
banda larga), entre outros.
Nossos contratos com a Telefônica referem-se à prestação de serviços de discagem direta a ramal
digital, para utilização em PABX.
Custos de serviços de comunicação em geral, englobando telefonia e correios, representaram 14,4%,
16,9% e 26,3% dos nossos custos totais em 2005, 2004 e 2003, respectivamente.
Contratos Financeiros
Para informações sobre os nossos contratos financeiros, ver seção “Discussão e Análise da
Administração sobre a Situação Financeira e Resultado Operacional – Liquidez e Recursos de Capital Endividamento”.
Vendas
Em regra, prestamos serviços apenas a grandes corporações com grande base de Usuários. Nossas
vendas, portanto, têm como estratégia abordar um seleto número de corporações que se enquadrem
nesses parâmetros, através de uma equipe de vendas reduzida, porém bem preparada.
Recursos Humanos
Empregados
Em 31 de dezembro de 2005, tínhamos 10.297 empregados, distribuídos em nossos diversos sites. O
quadro abaixo mostra o nosso número de empregados nos exercícios encerrados em 31 de dezembro
de 2003, 2004 e 2005, em cada uma das cidades em que estão localizados os nossos sites:

SITE
Grande São Paulo (4 sites) ....
Belo Horizonte .....................
Rio de Janeiro ......................
Curitiba................................
Porto Alegre.........................
Goiânia ................................
Recife...................................
Salvador...............................
Total ...................................

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2005
2004
2003
5.584
4.477
3.648
136
157
145
2.234
1.517
1.006
12
187
7
353
1.310
1.358
720
370
376
8
10.297
8.419
4.889
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O maior volume de nossos empregados concentra-se em nossa unidade de negócios TeleSystem. A
rotatividade nesse setor é elevada em função do perfil de nossos atendentes, que são geralmente
universitários ou recém-formados, muitas vezes em seu primeiro emprego. Antes de assumir
responsabilidades nessa área, nossos atendentes e especialistas passam por cursos genéricos e
específicos para cada operação, sendo avaliados por conhecimento específico, argumentação,
negociação e complexidade do serviço e do sistema.
Investimentos
Nos últimos 3 anos, investimos aproximadamente R$ 2,1 milhões em treinamentos para nossos funcionários.
Sindicatos Representativos
Nossos funcionários são representados por 6 diferentes sindicatos, conforme a localidade dos sites
onde trabalham. Nós não temos acordos coletivos com nenhum dos sindicatos. Acreditamos que
nossas relações com esses sindicatos são boas.
Benefícios
Oferecemos aos nosso empregados os seguintes benefícios: (i) seguro de vida, (ii) seguro saúde, (iii)
vale refeição, e (iv) vale alimentação.
Para nossos diretores (estatutários e não estatutários) oferecemos, adicionalmente, tratamento
odontológico e o “car plan”, o qual consiste em disponibilização de automóvel e benefícios
relacionados. Temos uma política de distribuição de até 2,0% de nosso EBITDA para tais executivos,
de acordo com metas de performance.
Aspectos Ambientais
Em função da natureza de nossas atividades, não causamos nenhum impacto ambiental, nem estamos
sujeitos a qualquer regulamentação ambiental específica.
Ação Social
Somos uma empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq e somos associados e parceiros do
Instituto Ethos. Além de campanhas de ação social esporádicas, como arrecadações de roupas,
alimentos não-perecíveis, produtos de higiene e limpeza e brinquedos, adotamos a creche infantil
Crescer Sorrindo, que atende cerca de 180 crianças carentes entre 4 meses e 10 anos de idade em Belo
Horizonte para a manutenção e desenvolvimento de trabalhos sócio-educativos. Nós também
incentivamos projetos culturais, como a produção cinematográfica “Pelé Eterno”.
Em novembro de 2003, fundamos o Instituto CSU, que promove a inclusão digital de profissionais que
estejam em busca de recolocação no mercado de trabalho. É um programa de capacitação profissional com
foco em tecnologia e microinformática para desempregados. Até 31 de dezembro de 2005, já havíamos
formado mais de 10.000 alunos. Mensalmente, investimos aproximadamente R$30 mil no Instituto.
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Propriedades e Equipamentos
Imóveis
Todos os imóveis que utilizamos (também denominados sites) são alugados de terceiros. Nosso custo
mensal médio com aluguéis é de aproximadamente R$ 700 mil.
Nossos centros de operação encontram-se espalhados pelo Brasil, nas seguintes cidades: São Paulo-SP,
Barueri-SP, Santo André-SP, Belo Horizonte-MG, Rio de Janeiro-RJ, Curitiba-PR, Porto Alegre-RS,
Goiânia-GO, Recife-PE e Salvador-BA.
Acreditamos que nossas locações atuais são adequadas para os nossos negócios e locaremos outros
imóveis conforme seja necessário para o desenvolvimento de nossos serviços.
Equipamentos
Somos proprietários de parte dos equipamentos que utilizamos em nossas operações. Entretanto,
também arrendamos parcela significativa dos equipamentos necessários para nossas operações (ver
“Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e Resultado Operacional Investimentos e Desinvestimentos de Capital”).
Nosso custo mensal médio em 2005 com o arrendamento de equipamentos foi de aproximadamente
R$ 200,0 mil.
Seguros
Nossa política de seguros procura maximizar as coberturas com adequado custo de prêmio, além de
cumprir a legislação. Possuímos apólice de seguro contra responsabilidade civil que abrange os riscos
por danos materiais causados involuntariamente a terceiros. Mantemos apólice de seguro contra riscos
de incêndio, raio, explosão e danos elétricos, incluindo danos aos nossos móveis, máquinas e utensílios.
Na hipótese de ocorrência de sinistro, entendemos ser adequada a cobertura de nossos ativos e de
danos causados a terceiros, tornando viável a continuidade de nossos negócios.
Em 31 de dezembro de 2005, possuíamos o valor total em importâncias seguradas (i.e. seguro
compreensivo empresarial, execução de prestação de serviços e responsabilidade civil) de R$ 55,7
milhões.
Temos apólices de seguro em favor de nossos Administradores, relativamente a riscos relacionados a
sua área de atuação.
Contingências Judiciais e Administrativas
Somos parte em diversos processos judiciais e administrativos, seja na esfera cível, tributária ou
trabalhista, no curso normal de nossos negócios. Em 31 de dezembro de 2005, as questões cíveis
representavam contingências na ordem de R$ 7,7 milhões, incluindo possível sucumbência nas ações
ativas em que somos parte; as questões tributárias representavam contingências na ordem de R$ 25,7
milhões; e as questões trabalhistas representavam contingências na ordem de R$ 6,4 milhões, sendo
que nossas provisões para processos judiciais e administrativos eram de R$ 17,4 milhões, dos quais R$
0,4 milhão referiam-se a processos cíveis, R$ 16,5 milhões referiam-se a processos tributários e R$ 0,5
milhão referiam-se a processos trabalhistas.
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Nossa política de provisionamento é orientada de acordo com as chances de êxito para cada ação,
conforme apuração feita pelos advogados que nos representam. Constituímos provisões equivalentes
ao valor integral das demandas, cuja probabilidade de perda seja provável. Nos casos de processos
judiciais fiscais nos quais estamos questionando a constitucionalidade da lei, fazemos provisão do valor
integral envolvido em tais processos até as respectivas decisões judiciais finais. Acreditamos que nossas
provisões para processos judiciais e administrativos são suficientes para atender a perdas prováveis.
Não acreditamos que qualquer ação judicial ou processo administrativo individual pendente, se
decidido de maneira desfavorável a nós, causaria efeito adverso relevante sobre nossa situação
financeira ou nossos resultados operacionais. Não acreditamos que qualquer decisão contrária afetaria
de maneira relevante nossas atividades e imagem corporativa.
Questões Fiscais
No âmbito tributário, em 31 de dezembro de 2005, éramos parte em aproximadamente 20 processos
administrativos e demandas judiciais versando sobre questões fiscais. Em 31 de dezembro de 2005
possuíamos provisões de R$ 16,5 milhões referentes a processos tributários.
Descrevemos a seguir os nossos principais processos administrativos e demandas judiciais na área fiscal:
(i) Autos de Infração de ISS
O Município de Santo André lavrou 7 autos de infração contra a CSU alegando o recolhimento a
menor do ISS em razão de suposto enquadramento incorreto do serviço ou o não recolhimento de ISS
sobre os valores recebidos à título de reembolso de despesas. Tais processos envolvem valores de
aproximadamente R$ 1,0 milhão. De acordo com o parecer de nossos advogados, nossas perspectivas
de perda variam entre possível e remota e, portanto, não possuíamos nenhuma provisão relativa a tais
processos em 31 de dezembro de 2005.
(ii) PIS e COFINS
Nós discutimos judicialmente a majoração da base de cálculo e da alíquota de COFINS perpetrada pela
Lei nº 9.718/98, sendo que efetuamos integralmente o depósito judicial das quantias controversas.
Entendemos que a probabilidade de perda para a majoração de base de cálculo é remota, e que a
probabilidade de perda para majoração da alíquota é provável.
Nós também discutimos judicialmente a sistemática de recolhimento da COFINS e da PIS nãocumulativa instituídas respectivamente pelas Leis nºs 10.833/03 e 10.637/02, uma vez que
pretendemos continuar recolhendo PIS e COFINS de acordo com a sistemática cumulativa. Com relação
à COFINS, fizemos o depósito judicial integral das quantias controversas e registramos uma provisão de
R$ 16,0 milhões em 31 de dezembro de 2005.
(iii) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Somos parte em 2 execuções fiscais que versam sobre a falta de recolhimento de IRPJ. A primeira
envolve um valor aproximado de R$ 1,0 milhão e trata da suposta falta de recolhimento de IRPJ
referente ao ano-calendário de 1996. Consideramos nossa probabilidade de perda possível e, portanto,
não possuíamos nenhuma provisão relativa a tais processos em 31 de dezembro de 2005.
A segunda execução envolve valor aproximado de R$ 6,8 milhões relativamente (i) à suposta falta de
recolhimento de IRPJ referente à competência de abril de 1999, (ii) à suposta falta de recolhimento de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, e (iii) outras discussões relativas ao recolhimento da COFINS
e PIS nas competências de agosto, outubro, novembro e dezembro de 2000. Consideramos nossa
probabilidade de perda possível e, portanto, não possuíamos nenhuma provisão relativa a tal execução
em 31 de dezembro de 2005.
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(iv) Contribuição Sobre Lucro Líquido - CSLL
Somos parte em 2 execuções fiscais que versam sobre a falta de recolhimento de CSLL referentes aos anoscalendário de 1995 e 1996 no valor aproximado de R$ 0,5 milhão. Entendemos que nossa probabilidade de
perda é remota e, portanto, não possuíamos nenhuma provisão relativa a tais processos em 31 de
dezembro de 2005.
Questões Trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2005, éramos réus em aproximadamente 213 processos trabalhistas, sendo o
valor total pleiteado nesses processos de R$ 6,4 milhões, para os quais possuímos provisão no valor de
R$ 0,5 milhão. Os pedidos tratam-se, principalmente, de: (i) horas extras; (ii) diferenças salariais
decorrentes do enquadramento dos empregados no sindicato representativo dos operadores de
telemarketing; (iii) adicional de dupla função; (iv) estabilidade provisória; (v) responsabilidade subsidiária
da empresa tomadora de serviços; e (vi) equiparação salarial.
De acordo com nossos advogados, considerando (i) que o número de processos trabalhistas em que
somos réus é pequeno, em comparação ao grande número de empregados que possuímos (213
processos em comparação à 10.297 empregados); e (ii) o tipo de atividade por nós exercida; os
processos trabalhistas não representam risco significativo para nós.
Há ainda, dois procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) de
São Paulo, em janeiro de 2006: (i) peça de informação, que versa sobre a exigência, no processo de
seleção de pessoal de tele-atendimento, de período de treinamento sem remuneração antes da
contratação; e (ii) procedimento preparatório, que versa sobre a limitação de tempo para o uso de
sanitários pelos atendentes de call center. De acordo com nossos advogados, temos bons argumentos
de defesa em ambos os casos, e devemos apresentar esclarecimentos ao MPT, no intuito de evitar a
propositura de ações civis públicas.
Questões Cíveis
Somos réus em aproximadamente 21 ações judiciais cíveis, envolvendo variadas questões, no valor
agregado de aproximadamente R$ 6,9 milhões. As ações mais relevantes dizem respeito à suposta
quebra de obrigação contratual pela CSU e cobrança indevida de valores relativos a cartões de crédito.
Em 31 de dezembro de 2005, tínhamos uma provisão no valor de R$ 0,4 milhão para perdas
relacionadas a estas ações. Esta provisão é relativamente baixa devido ao fato de que a maioria
das ações cíveis em que somos réus são classificadas como tendo a possibilidade de perda remota ou
possível, casos em que não fazemos provisionamento.
Figuramos, também, como autores em 16 ações judiciais cíveis no valor total de R$ 13,6 milhões,
envolvendo questões de indenização e cobranças em razão de inadimplemento contratual da parte
contrária. Eventual sucumbência pode representar uma obrigação de pagar de 10,0% a 20,0% do
valor total envolvido.
Estamos, também, envolvidos, em discussões judiciais com um de nossos fornecedores de serviços de
consultoria em operações de call center. A discussão judicial envolve a forma de remuneração e a
natureza jurídica do serviço prestado. Em razão da discussão judicial, que permanece ativa, houve a
publicação por parte do fornecedor de um protesto contra alienação de bens, visando dar ciência a
terceiros da controvérsia. As demandas envolvendo as partes estão devidamente contestadas e
julgamos como prováveis nossas chances de êxito.
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Prêmios
Importantes prêmios de marketing, entre outros, nos foram concedidos como forma de
reconhecimento pelo trabalho que apresentamos ao mercado nos últimos anos. Por exemplo, fomos
considerados pela Gazeta Mercantil como uma das 5 empresas que mais se destacaram na década de
90 e, recentemente, fomos apontados pela Revista Exame como um case sobre estratégia empresarial.
Além desses, recebemos os seguintes prêmios:
•

9 Prêmios Marketing Best da Fundação Getúlio Vargas entre 1995 e 2005;

•

7 Prêmios Top de Marketing da Associção dos dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil ADVB entre 1996 e 2005;

•

Prêmio de Marketing Direto – Troféu da Associação Brasileira de Empresas de Marketing Direto
ABMED – 2001 (MarketSystem);

•

Empreendedor do ano Ernst & Young - Marcos R. Leite – 2002;

•

Marketing Best do Século da Fundação Getúlio Vargas – 2000;

•

Marketing Best da Década da Fundação Getúlio Vargas – 1999; e

•

Prêmio Top de Internet da ADVB – 1998.
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ADMINISTRAÇÃO
De acordo com o nosso Estatuto Social, somos administrados por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria Executiva. Nosso Estatuto Social prevê um Conselho Fiscal de funcionamento não
permanente, devendo ser instalado nos exercícios sociais a pedido dos nossos acionistas.
Conselho de Administração
O nosso Estatuto Social prevê que nosso Conselho de Administração pode ser composto por 5 a 9
membros. Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembléia Geral de Acionistas,
com mandato unificado e com duração de um ano, permitida a reeleição. Os membros do Conselho de
Administração devem ser necessariamente nossos acionistas, residentes ou não no País. Até 1/3 dos
membros do Conselho de Administração pode compor nossa Diretoria Executiva. As obrigações do
Conselho de Administração incluem a definição da orientação geral dos nossos negócios, a eleição dos
diretores e a supervisão da Administração. O Conselho de Administração é formado atualmente por 8
membros efetivos, sendo 2 membros independentes, com mandato até a assembléia geral ordinária a
ser realizada após o término do exercício social de 2006. A tabela a seguir indica o nome, idade e cargo
dos atuais membros do nosso Conselho de Administração, sendo acompanhado de uma breve
descrição biográfica de cada um dos atuais conselheiros:
Idade
46
63
67
59
42
60
49
59

Nome
Marcos Ribeiro Leite
Mailson Ferreira da Nóbrega
Rubens Barbosa
Mário Alberto de Almeida
Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin
Ernesto Luiz Mineiro Barbanti
Ricardo José Ribeiro Leite
João Carlos Matias

Cargo
Presidente
Conselheiro Independente
Conselheiro Independente
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

Marcos Ribeiro Leite. É sócio fundador de nossa Companhia e seu atual CEO e Presidente do nosso
Conselho de Administração. Graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas.
Possui 24 anos de experiência no ramo de cartões de crédito, tendo atuado na vice-presidência
financeira e comercial da empresa Credicard.
Mailson Ferreira da Nóbrega. Graduado em Economia pelo Centro Universitário de Brasília - UniCEUB.
Foi secretário geral do ministério da fazenda nos anos de 1987 e 1988 e ministro da fazenda entre os
anos de 1988 e 1990. Anteriormente, atuou como diretor executivo do European Brazilian Bank PLC –
UROBRAZ em Londres, Inglaterra. Também representou o país em diversas ocasiões, dentre elas
reuniões do BID e FMI. É autor de diversas publicações sobre economia e hoje atua como sócio da
Tendências Consultoria Integrada, membro do conselho da FIESP e membro do conselho de várias
empresas no país e no exterior.
Rubens Barbosa. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e diplomata formado pelo
Instituto Rio Branco, com mestrado em Estudos Regionais, pela London School of Economics. Ocupou
diversos cargos diplomáticos, dentre eles o de embaixador do Brasil em Londres entre 1994 e 1999, o
de embaixador do Brasil, em Washington entre 1999 e 2004, tendo chefiado mais de 100 missões
econômicas e comerciais do Brasil em negociações na Europa, Ásia e América do Norte.
Mário Alberto de Almeida. Graduado em Engenharia pela Universidade de São Paulo. Atuou como
editor da Gazeta Mercantil por 14 anos e na Editora Abril por 10 anos. Atualmente, é consultor em
economia e política.
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Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin. Graduado em Engenharia pela Universidade de São Paulo, com
MBA pela Insead. Exerceu as funções de Diretor na empresa Matra Marconi Space. É Sócio-Diretor da
Advent do Brasil Consultoria e Participações Ltda. desde 1997.
Ernesto Luiz Mineiro Barbanti. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio
Vargas. Ocupou cargo de vice-presidente de consumer banking do Banco Citibank no Brasil e no
México por 8 anos, bem como ocupou o cargo de presidente da Credicard S.A., empresa em que
atuou por aproximadamente 10 anos.
Ricardo José Ribeiro Leite. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e
pós-graduado em Finanças Pessoais pela FEA/USP em 2003, e atualmente, mestrando em
Administração e Finanças pela PUC/São Paulo. Atuou 17 anos no Citibank, onde ocupou os cargos de
diretor da área de Financiamentos Corporativos e Leasing. Ingressou no grupo CSU em 1998 como
membro do Conselho de Administração, posição que ocupa até hoje. O Sr. Ricardo José Ribeiro Leite é
irmão do Sr. Marcos Ribeiro Leite.
João Carlos Matias. Graduado em Engenharia pela Faculdade de Engenharia Industrial. Possui 25 anos
de experiência no ramo de cartões de crédito, tendo atuado na empresa Credicard nas áreas de
Sistemas, Tecnologia e Operações. Ingressou no grupo CSU em 1992 como Vice-Presidente de Gestão
Operacional, cargo que ocupa até hoje.
Diretoria Executiva
Nossos diretores são responsáveis pela execução das decisões do Conselho de Administração e pela
nossa administração direta. A Diretoria é composta atualmente por 4 diretores eleitos pelo Conselho de
Administração, com mandato de um ano, acionistas ou não. Os membros atuais de nossa Diretoria
Executiva foram eleitos em março de 2006, com mandato até a assembléia geral ordinária a ser
realizada após o término do exercício social de 2006.
O quadro abaixo indica os diretores atuais da Companhia, sendo acompanhado de uma breve
descrição biográfica:
Nome
Marcos Ribeiro Leite
João Carlos Matias
Décio Burd
Jaime Mauricio Enkim

Idade
46
59
52
51

Cargo
Diretor Presidente
Diretor
Diretor de Relações com Investidores
Diretor

Marcos Ribeiro Leite. Ver “Conselho de Administração”.
João Carlos Matias. Ver “Conselho de Administração”.
Décio Burd. Graduado em Economia pela Faculdade D. Pedro. Possui 30 anos de experiência no setor
de meios de pagamentos, tendo atuado na Credicard por 21 anos nas áreas de Finanças,
Planejamento, Cobrança e Vendas. Ingressou no grupo CSU em 2000, onde exerce, atualmente, a
cargo de diretor financeiro e de relações com investidores.
Jaime Mauricio Enkim. Graduado em Administração de Empresas. Ocupou o cargo de Vice-Presidente
de Risco da Credicard e do Citibank. Também foi Vice-Presidente e responsável pela auditoria do
Citicorp no Brasil.
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Diretoria Técnica
Nossa Administração é exercida não só pelos membros de nossa Diretoria Executiva, mas também por
um grupo de executivos, com alta especialização em suas respectivas áreas de atuação, dentre os quais
destacamos:
Nome
Wanderval Pereira de Alencar
Marco Antonio de Oliveira Theodoro
Anacristina de Carvalho Lugli
Marcus Vinicius A de Matos
Carmen Sofia Ramiro Racy
Heloisa Martins Ferreira

Atribuição
Ação Comercial – CardSystem e MarketSystem
Ação Comercial – TeleSystem e Credit&Risk
Gestão de Clientes – CardSystem e Credit&Risk
Gestão de Clientes e Operações – Telesystem
Jurídico Corporativo
Gestão de Clientes – MarketSystem

Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da
administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente
quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando
instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada
período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação. As
principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever
as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades
por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor
médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o
Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros e seus respectivos suplentes.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nosso Conselho Fiscal não poderá conter membros que
(i) sejam membros do nosso Conselho de Administração; (ii) sejam membros da nossa Diretoria
Executiva; (iii) sejam empregados, de sociedade controlada ou sob nosso controle comum; ou (iv) sejam
cônjuges ou parentes até o terceiro grau de qualquer membro da nossa Administração. Nosso Estatuto
Social prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos nossos
acionistas em assembléia geral. Atualmente não temos Conselho Fiscal instalado e, por esse motivo,
nenhum membro foi indicado.
Remuneração
De acordo com o nosso Estatuto Social, compete aos nossos acionistas, reunidos em assembléia geral,
fixar a remuneração, de modo global ou individualizado, dos membros do nosso Conselho de
Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, se instalado.
Na assembléia geral ordinária, realizada em 28 de abril de 2005, foi fixada a remuneração mensal
individual dos nossos administradores no montante de R$2.412,60. No exercício social de 2004, a
remuneração mensal individual dos nossos Administradores foi de R$1.500,00.
Plano de Opção de Compra de Ações
Não temos nenhum Plano de Opção de Compra de Ações implementado até o momento.
Consideramos a hipótese de instituir plano no futuro.
Contratos e Obrigações Relevantes com nossos Administradores
Atualmente, não há nenhum acordo material e/ou obrigação relevante entre nós e nossos Administradores,
exceto por um adiantamento feito a um Administrador (ver “Operações com Partes Relacionadas”).
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PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTA VENDEDOR
Principais Acionistas
Acionistas
Gstaad .........................................................
River Charles.................................................
Administradores ...........................................
Outros..........................................................
Total............................................................
(1)

Ações
Antes da Oferta Global
Ações
(%)
7.205.200
16,8%
35.682.894
83,0%
111.906
0,2%
0,0%
0
43.000.000
100,0%

Ações
Após a Oferta Global(1)
Ações
(%)
7.205.200
14,8%
22.311.570
46,0%
111.906
0,2%
18.942.921
39,0%
48.571.597
100%

Sem considerar as Ações do Lote Suplementar.

Somos controlados pela Gstaad e pela River Charles. A Gstaad e River Charles, por sua vez, são
companhias controladas indiretamente por investidores individuais, incluindo o nosso DiretorPresidente, Marcos Ribeiro Leite, e fundos de investimentos constituídos fora do Brasil e administrados
pela Advent International Corporation.
A River Charles é a única acionista vendedora na Oferta Global, e, portanto, receberá os recursos
provenientes da distribuição secundária. Por força de um contrato de empréstimo celebrado entre
Gstaad e River Charles, porém, a totalidade de tais recursos serão utilizados por River Charles no
pagamento de juros sobre empréstimo por ela obtido junto à Gstaad. Dessa maneira, a Gstaad
(incluindo indiretamente seus acionistas, tais como Marcos Ribeiro Leite) será, em última análise, a
beneficiária dos recursos provenientes da venda das Ações por parte do Acionista Vendedor.
Antes da Oferta Global, Gstaad e River Charles, nossos Acionistas Controladores detinham, respectivamente,
16,8% e 83,0% do nosso capital social total, sendo que a participação (direta ou indireta) da Advent na
Companhia era de aproximadamente 26,0%. Após a Oferta Global, sem considerar o exercício da Opção de
Ações do Lote Suplementar, River Charles, nosso Acionista Vendedor, e a Gstaad passaram a deter 46,0% e
14,8% do nosso capital social total, respectivamente, e exercerão o controle conjunto de nossa administração
por força do acordo de acionistas relativo à nossa Companhia. Após a Oferta Global, considerando o exercício
da Opção de Ações do Lote Suplementar, o Sr. Marcos Ribeiro Leite controlará, através do controle de Gstaad
e River Charles, mais de 50,1% de nossas ações ordinárias ao passo que a Advent deterá aproximadamente
5,0% de nossas ações ordinárias.
Acordo de Acionistas
Nossos acionistas Gstaad e River Charles são partes de um Acordo de Acionistas, com as características
abaixo descritas.
Gstaad e River Charles deverão votar em bloco nas assembléias gerais. A forma pela qual esses
acionistas deverão votar nas assembléias gerais é determinada em reunião prévia realizada estritamente
entre eles. Nessa reunião, os acionistas definem o sentido do voto do bloco de controle mediante
aprovação de 50% mais uma ação do total das ações vinculadas, incluindo as seguintes matérias,
dentre outras:
•

alteração do limite de nosso capital autorizado;

•

resgate ou amortização de ações;

•

solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de auto-falência;

•

nossa dissolução ou liquidação;
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•

emissão, por nós, de debêntures e outros títulos de dívida em montante superior a 25% do
faturamento bruto anual do último exercício social ou se envolver participação nos lucros ou
conversão em ações; e

•

nossa cisão, fusão ou incorporação.

Adicionalmente, qualquer acionista que seja parte do Acordo de Acionistas e que deseje vender suas
ações deverá obter o prévio consentimento dos demais acionistas signatários do referido acordo.
Nosso Conselho de Administração é composto de até 9 membros. O Acordo de Acionistas determinará
que 5 membros do Conselho de Administração deverão ser eleitos pela Gstaad, 2 membros serão
independentes e 1 membro poderá ser eleito pelos acionistas minoritários, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações.
Além disso, os membros do Conselho de Administração, eleitos por esses acionistas são instruídos, a
votar em bloco com relação a certas matérias, incluindo, dentre outras:
•

redução do capital autorizado;

•

contratação de empréstimos não previstos no nosso plano de negócios que envolvam valores
superiores a 25% do faturamento bruto do último exercício social;

•

operações entre a Companhia e seus Acionistas Controladores e/ou suas afiliadas;e

•

início de ações judiciais fora do curso normal de negócios.

Previamente às reuniões do Conselho de Administração em que se deliberará quaisquer das matérias
listadas acima, os acionistas sujeitos ao Acordo de Acionistas e os membros do Conselho de
Administração realizarão reunião para determinar seu posicionamento comum em relação a essas
matérias.
Participações Societárias
Não possuímos sociedades controladas nem detemos participação societária em outras empresas.
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Somente realizamos operações com partes relacionadas em condições de mercado. Nos últimos 3 anos,
fomos partes das operações com partes relacionadas indicadas abaixo.
1. - Marketsystem Ltda. A Marketsystem Ltda. era uma sociedade na qual o Sr. Marcos Ribeiro Leite,
nosso Administrador e acionista, detinha participação indireta, bem como participava como membro da
administração.
1.1 Serviços Contratados. No passado, contratamos serviços da Marketsystem Ltda. referentes à
gestão de programas de fidelização a nossos clientes, tais serviços totalizaram R$ 2,4 milhões
em 2005 e R$ 1,1 milhão em 2004.
1.2 Serviços Prestados. Adicionalmente, no passado também prestamos serviços à Marketsystem
Ltda. referentes a suporte operacional e outras atividades, tais serviços totalizaram R$ 1,6
milhão em 2005, R$ 1,7 milhão em 2004 e R$ 1,3 milhão em 2003.
1.3 Aquisição da Marketsystem Ltda. Em 28 de dezembro de 2005, adquirimos, indiretamente,
pelo valor de R$ 24,5 milhões, a totalidade do capital social da Marketsystem Ltda., empresa
da qual os nossos Administradores e acionistas, os Srs. Marcos Ribeiro Leite, João Carlos
Matias e Ricardo Ribeiro Leite, entre outros, eram sócios. Em 29 de dezembro de 2005,
incorporamos a referida empresa na Companhia.
2. - B2C System Ltda. Contratamos serviços dessa empresa, na qual o sr. Marcos Ribeiro Leite, nosso
Administrador e acionista, detém participação indireta, bem como atua como membro da
administração, serviços esses referentes a processamento de dados. Nossas despesas relativas a esses
serviços totalizaram R$ 0,6 milhão em 2005.
3. - Montalcino Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. (City Hall) Patrocinamos espetáculos musicais
e outros eventos realizados no City Hall, no qual o Sr. Marcos Ribeiro Leite, nosso Administrador e
acionista, detém participação societária indireta. Nossas despesas com eventos totalizaram de R$ 0,9
milhão em 2005 e R$ 0,6 milhão em 2004.
4. - Empréstimo Intercompany. Possuíamos montantes a receber decorrentes de contratos de mútuo
com partes relacionadas no montante de R$ 1,4 milhão, R$ 2,5 milhões e R$ 1,3 milhão em 31 de
dezembro de 2005, 2004 e 2003, respectivamente, todos indexados pelo IGP-M, com juros de 1,0%
ao mês. Os empréstimos existentes com a nossa antiga controladora Rail-Sul S.A, foram todos
eliminados com a sua incorporação na Companhia em 31 de janeiro de 2006.
5. - Adiantamentos a Administrador. Temos um adiantamento a um de nossos Diretores, cujo saldo em
aberto em 31 de dezembro de 2005 era de R$ 0,2 milhão. Esse adiantamento refere-se ao nosso acordo
com o diretor, quando de sua contratação, por meio do qual concordamos em adiantar-lhe futuros
pagamentos de bônus (distribuição de resultados futuros), os quais lhe serão descontados periodicamente
na medida que efetivamente pagarmos resultados aos nossos Administradores, de acordo com nossa
política de benefícios (vide Seção “Atividades da CSU – Recursos Humanos – Benefícios”). Não temos hábito
de conceder empréstimos e adiantamentos a administradores, sendo este caso uma ocorrência
extraordinária. Também não temos qualquer regulamentação interna a esse respeito.
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6. - Garantias. A Rail-Sul S.A., nossa antiga holding, tinha por prática garantir parte de nossas obrigações
com empréstimos e arrendamentos, entre outras. Com sua incorporação em 31 de janeiro de 2006, tais
garantias deixaram todas de existir. As referidas garantias se davam por meio de avais em notas promissórias
e/ou fianças. As obrigações da CSU que eram garantidas pela Rail Sul S.A. referiam-se a (todos os valores
abaixo referem-se aos saldos em aberto das obrigações em 31 de dezembro de 2005):
(i)

dívidas de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 40,5 milhões; e

(ii) dívidas com arrendamentos mercantis no valor de R$ 48,7 milhões.
6.1 Adicionalmente, a Rail-Sul S.A. também garantia, por meio de aval em notas promissórias,
fianças bancárias contratadas pela Companhia como garantia de aluguéis e processos judiciais.
Tais fianças bancárias totalizavam R$ 6,5 milhões em 31 de dezembro de 2005.
6.2 O Sr. Marcos Ribeiro Leite, nosso Administrador e acionista, garante algumas obrigações da
CSU referentes a arrendamentos mercantis, cujo saldo em aberto em 31 de dezembro de 2005
totalizava R$ 0,1 milhão. Tais garantias são prestadas por meio de avais em notas promissórias.
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DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Geral
Estamos registrados como companhia aberta na CVM sob nº 02004-4, desde 25 de abril de 2006.
Em 31 de janeiro de 2006, realizamos uma assembléia geral extraordinária que aprovou, dentre outras
coisas, a alteração do nosso Estatuto Social, de forma a adaptá-lo às regras do Novo Mercado. Em 31
de março de 2006, celebramos o Contrato de Adesão ao regulamento do Novo Mercado com a
BOVESPA regulando o nosso ingresso no Novo Mercado, com início na data de publicação do Anúncio
de Início da presente Oferta Global e o início da negociação das nossas Ações no Novo Mercado no dia
útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início da presente Oferta Global.
Capital Social
Em 31 de março de 2006, o nosso capital social era de R$28,9 milhões, totalmente integralizado,
dividido em 43.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. De acordo com as regras
do Novo Mercado, o nosso capital social continuará a ser representado exclusivamente por ações
ordinárias.
De acordo com nosso Estatuto Social, nosso capital social poderá ser aumentado mediante a emissão
de até 4.300.000 ações ordinárias, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do
nosso Conselho de Administração, a quem competirá, também, estabelecer as condições da emissão,
inclusive preço, prazo e forma de sua integralização.
Evolução do Capital Social
Em 31 de janeiro de 2006, convertemos todas as nossas ações preferenciais em ações ordinárias e realizamos
um grupamento da totalidade das nossas ações, na proporção de 2 ações para cada ação existente.
A incorporação da Rai-Sul S.A., nossa, então, holding, em 31 de janeiro de 2006 resultou em uma
redução do nosso capital social no valor de R$ 8,9 milhões. Ver “Discussão e Análise da Administração
Sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional – Eventos Recentes”.
Ações em Tesouraria
Nós não temos ações em tesouraria.
Objeto Social
De acordo com nosso Estatuto Social, temos por objeto as seguintes atividades:
a. a implantação, administração, assessoria, consultoria, e prestação de serviços vinculados a
sistemas de:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

cartões de crédito e de uso múltiplo;
cartões de crédito de aceitação restrita;
cartões de débito;
cartão inteligente (smart card);
centrais de atendimento telefônico;

b. a prestação de serviços de processamento eletrônico de dados, através de sistemas próprios ou
de terceiros, bem como o desenvolvimento, implantação, consultoria, assistência técnica e
representação de programas no que tange a processamento eletrônico de dados;
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c. a representação de produtos e serviços por conta de terceiros;
d. a prestação de serviços de gestão terceirizada de todo o ciclo de crédito, englobando a pesquisa
e análise de cadastro, a concessão de limites de crédito, recuperação dos valores, dentre outras
atividades relacionadas;
e. o desenvolvimento de atividades promocionais para terceiros, englobando (i) o desenvolvimento,
comercialização e/ou compra, venda e importação de serviços e bens, inclusive brindes, em
nome próprio ou de terceiros, para premiações, promoções, sorteios e/ou utilização em
campanhas de marketing; (ii) a realização de premiações, sorteios e outras formas de
reconhecimento; (iii) a produção direta ou terceirizada de catálogos, revistas e malas diretas,
inclusive eletrônicas; (iv) o gerenciamento e administração de serviços de entrega de
mercadorias por conta própria e/ou por ordem de terceiros;
f. a filiação e administração de redes de estabelecimentos comerciais para captura de transações e
implementação de programas de descontos e benefícios;
g. o. o desenvolvimento de comércio e serviços eletrônicos via internet;
h. a prestação de serviços de consultoria, assistência técnica, administração, assessoria e implantação de
sistema de centrais de atendimento telefônico e de telemarketing em programas de fidelização de
clientes;
i. a assessoria, implementação e administração de programas de fidelização de cliente
adeterminado produto, marca ou instituição, inclusive mediante a concessão de benefícios,
prêmios, descontos, dentre outros;
j. a comercialização de produtos nacionais e importados, inclusive mediante utilização de
catálogos e de telemarketing; e
k. o desenvolvimento, implantação e administração de bancos de dados, estudos e pesquisas de
mercado;
l. consultoria e assessoria na intermediação de negócios e realização de parcerias comerciais; e
m. a participação em outras sociedades, como sócia, quotista ou acionista.
Direitos dos Acionistas
Cada Ação confere ao respectivo titular direito a um voto nas nossas assembléias gerais ordinárias e
extraordinárias.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o nosso Estatuto Social nem as deliberações
tomadas em assembléia geral podem privar nossos acionistas do direito de:
•

participar dos lucros sociais;

•

votar nas assembléias gerais;

•

participar, na hipótese de liquidação da Companhia, da distribuição de quaisquer ativos
remanescentes, na proporção de sua participação no capital social;

•

fiscalizar a gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações;
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•

preferência na subscrição de futuros aumentos de capital, exceto em determinadas
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações, descritas em “-Direito de
Preferência”; e,

•

retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações, incluindo (i)
incorporação ou fusão; e (ii) cisão.

Opções
Até a data deste Prospecto, não foi concedida qualquer opção de compra de nossas ações. Consideramos
a hipótese de instituir plano de opção de compra de ações no futuro.
Assembléia Geral
Nas nossas assembléias gerais, regularmente convocadas e instaladas, nossos acionistas estão
autorizados a decidir sobre todos os negócios relativos ao nosso objeto social e a tomar todas as
deliberações que julgarem convenientes aos nossos interesses. Compete exclusivamente aos nossos
acionistas, em assembléia geral ordinária, que deverá ser realizada nos 4 primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, discutir e votar as nossas demonstrações financeiras auditadas e deliberar
sobre a destinação do nosso lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social
imediatamente anterior. Nossos conselheiros são, em regra, eleitos em assembléia geral ordinária,
ainda que, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, eles possam ser eleitos em assembléia geral
extraordinária. Os membros do Conselho Fiscal, na hipótese em que a sua instalação tenha sido
solicitada por número suficiente de acionistas, podem ser eleitos em qualquer assembléia geral.
Assembléias gerais extraordinárias podem ser realizadas concomitantemente com as ordinárias ou a
qualquer momento, desde que regularmente convocadas. Compete exclusivamente aos nossos
acionistas, reunidos em assembléia geral extraordinária, deliberar sobre as seguintes matérias, sem
prejuízo de outras matérias de sua competência:
•

reforma do nosso Estatuto Social;

•

avaliação de bens por meio dos quais um acionista pretenda subscrever nossas Ações;

•

saída do Novo Mercado;

•

suspensão do exercício dos direitos de acionistas que deixarem de cumprir com obrigação
prevista em lei ou no nosso Estatuto Social;

•

operações de incorporação, fusão ou cisão;

•

nossa dissolução e liquidação, eleição e destituição dos liquidantes e aprovação das contas por
estes apresentadas; e

•

autorização para que nossos Administradores confessem nossa falência ou requeiram nossa
recuperação judicial ou extrajudicial.

Quorum
Como regra geral, a Lei das Sociedades por Ações prevê que a assembléia geral será instalada, em
primeira convocação, com a presença de acionistas que detenham pelo menos 25,0% (vinte e cinto por
cento) do capital social com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número de
acionistas titulares de ações com direito a voto. Caso os acionistas tenham sido convocados para
deliberar sobre a reforma do nosso Estatuto Social, o quorum de instalação, em primeira convocação,
será de, pelo menos, dois terços das ações com direito a voto e, em segunda convocação, de qualquer
número de acionistas.
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De modo geral, é necessária a aprovação de acionistas que comparecerem pessoalmente ou por meio
de procurador à assembléia geral e que representem no mínimo a maioria das ações ordinárias para a
aprovação de qualquer matéria, sendo que as abstenções não são levadas em conta para efeito deste
cálculo. A aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto
é necessária para a aprovação das seguintes matérias:
•

mudança do nosso objeto social;

•

redução do dividendo mínimo obrigatório;

•

nossa fusão ou incorporação em outra sociedade;

•

nossa cisão;

•

nossa participação em grupo de sociedades (conforme definido na Lei das Sociedades por Ações);

•

cessação de nosso estado de liquidação;

•

nossa dissolução;

•

incorporação de todas as nossas Ações por outra sociedade brasileira, de modo a nos
tornarmos uma subsidiária integral da mesma; e

•

saída do Novo Mercado.

A CVM poderá autorizar a redução do quorum previsto na Lei das Sociedades por Ações no caso de
companhia aberta com ações dispersas no mercado e cujas 3 últimas assembléias tenham sido
realizadas com a presença de acionistas representando menos da metade das ações com direito a voto.
Convocação
A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as nossas assembléias gerais sejam convocadas
mediante anúncio publicado por 3 vezes, no mínimo, em veículo oficial do Governo do Estado de São
Paulo, bem como em outro jornal de grande circulação (atualmente usamos o jornal DCI – Diário do
Comércio, Indústria e Serviços). Em primeira convocação, os editais de convocação devem ser
publicados com, no mínimo, 15 dias de antecedência da respectiva assembléia geral e, em segunda
convocação, com 8 dias de antecedência.
A CVM poderá, no entanto, em determinadas circunstâncias, exigir que a publicação dos editais de
primeira convocação seja realizada com até 30 dias de antecedência da respectiva assembléia geral.
Além disso, a CVM poderá, a pedido de qualquer acionista, interromper, por até 15 dias, o curso do
prazo de antecedência da convocação de assembléia geral extraordinária, a fim de conhecer e analisar
as propostas a serem submetidas à assembléia. Os editais de convocação deverão conter a ordem do
dia e, no caso de modificação do nosso Estatuto Social, um resumo da alteração proposta.
Local de Realização de Assembléia Geral
Nossas assembléias gerais são realizadas em nossa sede social, no Município de Barueri, Estado de São
Paulo. A Lei das Sociedades por Ações permite, todavia, que nossas assembléias gerais sejam realizadas
fora da sede, por motivo de força maior, desde que sejam realizadas na no Município de Barueri, e a
respectiva convocação contenha indicação expressa e inequívoca do local em que a assembléia geral
deverá ocorrer.
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Competência para Convocar Assembléias Gerais
Compete, ordinariamente, ao nosso Conselho de Administração convocar as assembléias gerais. A
convocação das nossas assembléias gerais também pode ser realizada pelas seguintes pessoas ou órgãos:
•

qualquer acionista, quando nossos Administradores retardarem, por mais de 60 dias, a
convocação, nos casos previstos em lei ou no Estatuto Social;

•

acionistas que representem 5,0%, no mínimo, do nosso capital social, caso nossos
Administradores deixem de convocar, no prazo de 8 dias, assembléia solicitada através de
pedido devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas;

•

acionistas que representem 5,0%, no mínimo, do nosso capital votante, quando nossos
administradores não atenderem, no prazo de 8 dias, a pedido de convocação de assembléia
que tenha como finalidade a instalação do conselho fiscal; e

•

conselho fiscal, quando instalado, caso nossos Administradores deixem de convocar a
assembléia geral ordinária por mais de um mês, sendo que o conselho fiscal, quando instalado,
poderá também convocar assembléia geral extraordinária sempre que ocorrerem motivos
graves ou urgentes.

Legitimação e Representação
Os acionistas presentes à assembléia geral deverão provar a sua qualidade de acionista e a titularidade
de suas ações com relação as quais pretendem exercer o direito de voto.
Nossos acionistas podem ser representados nas assembléias gerais por procurador constituído há
menos de um ano, que seja nosso acionista, nosso Administrador, ou advogado ou, ainda, por
instituição financeira. Fundos de investimento devem ser representados pelo seu administrador ou por
um procurador.
Conselho de Administração
De acordo com nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração deve ser composto por, no
mínimo, 5, e no máximo, 9 membros, sendo que 20,0% dos membros do nosso Conselho de
Administração devem ser membros independentes. O número de membros do Conselho de
Administração será definido nas assembléias gerais pelo voto majoritário dos titulares das nossas ações
com direito a voto. A Lei das Sociedades por Ações permite a adoção do processo de voto múltiplo,
mediante requerimento por acionistas representando, no mínimo, 5% de nosso capital social votante.
Os membros de nosso Conselho de Administração eleitos nos termos do artigo 141, parágrafos 4° e 5º
da Lei das Sociedades por Ações serão considerados independentes.
Nossos conselheiros são eleitos para um mandato unificado de um ano, sendo permitida a reeleição.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro do Conselho de Administração deve ser
titular de, pelo menos, uma ação de nossa emissão.
Nossos conselheiros não estão sujeitos à aposentadoria obrigatória por idade.
Vedações impostas aos Administradores
A Lei das Sociedades por Ações proíbe qualquer conselheiro ou diretor de:
•

realizar qualquer ato de caridade às nossas custas, exceto aqueles em benefício de
empregados ou da comunidade de que participa e que tenha sido aprovado pelo Conselho de
Administração ou pela Diretoria Executiva;
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•

receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de
terceiros, sem autorização constante do nosso Estatuto Social ou concedida através de
assembléia geral;

•

sem prévia autorização da assembléia geral ou do nosso Conselho de Administração, tomar
por empréstimo nossos recursos ou bens da Companhia, ou usar, em proveito próprio, de
sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;

•

intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o nosso, ou nas
deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros;

•

usar, em seu benefício ou de terceiros, as oportunidades comerciais de que tenha
conhecimento em razão do exercício de seu cargo;

•

omitir-se no exercício ou proteção de nossos direitos ou, visando à obtenção de vantagens,
para si ou para terceiros, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de nosso interesse; e

•

adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário aos nossos negócios ou
que nós pretendemos adquirir.

Direito de Retirada
Os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em assembléia geral poderão retirar-se
da Companhia, mediante reembolso do valor de suas Ações com base no seu valor patrimonial.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre
outros, nas seguintes circunstâncias, entre outras:
•

cisão (em situações específicas, conforme descrito a seguir) da Companhia;

•

redução do dividendo mínimo obrigatório;

•

mudança do nosso objeto social;

•

incorporação de todas as nossas ações ao patrimônio de outra sociedade brasileira, de modo
que nos tornemos uma subsidiária integral, ou aquisição pela Companhia de todas as ações de
outra sociedade brasileira de modo que essa se torne nossa subsidiária integral;

•

aquisição do controle de outra sociedade por preço que exceda os limites previstos no
parágrafo segundo do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações;

•

fusão ou incorporação da Companhia em outra sociedade; ou,

•

participação da Companhia em grupo de sociedades.

A Lei das Sociedades por Ações estabelece, ainda, que a cisão ensejará direito de retirada apenas se
implicar em:
•

mudança do nosso objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade
cuja atividade preponderante coincida com nosso objeto social;

•

redução do dividendo mínimo obrigatório; ou

•

participação da Companhia em um grupo de sociedades.
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Nos casos de:
•

fusão ou incorporação em outra sociedade;

•

participação da Companhia em grupo de sociedades;

•

incorporação de todas as nossas Ações ao patrimônio de outra sociedade brasileira, de modo
que nos tornemos uma subsidiária integral; ou aquisição pela Companhia de todas as ações de
outra sociedade brasileira de modo que essa se torne nossa subsidiária integral; ou

•

aquisição do controle de outra sociedade por preço que exceda os limites previstos no
parágrafo segundo do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações,

nossos acionistas não terão direito de retirada caso suas ações (i) tenham liquidez, ou seja, integrem o
índice geral da BOVESPA ou o índice de qualquer outra bolsa, conforme definido pela CVM, e (ii)
tenham dispersão no mercado, de forma que os Acionistas Controladores, a sociedade controladora ou
outras sociedades sob controle comum detenham menos de 50% das nossas Ações.
Nossos acionistas terão direito de retirada caso seja realizada nossa incorporação, fusão ou cisão e a
sociedade resultante não obtenha o registro de companhia aberta no prazo máximo de 120 dias
contados da data da assembléia geral que tiver aprovado a operação.
O direito de retirada deverá ser exercido nos 30 dias subseqüentes à publicação da ata da assembléia
geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso. Adicionalmente, os acionistas reunidos em
assembléia poderão, por maioria dos presentes, nos 10 dias subseqüentes ao término do prazo para o
pagamento do reembolso, reconsiderar qualquer deliberação que tenha ensejado o direito de retirada,
se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes colocará
em risco nossa estabilidade financeira.
No caso de exercício do direito de retirada, nossos acionistas terão direito a receber o valor patrimonial
de suas Ações, com base no último balanço aprovado pela assembléia geral. No entanto, se a
deliberação que tiver ensejado o direito de retirada tiver ocorrido há mais de 60 dias da data do último
balanço aprovado, o acionista poderá solicitar, juntamente com o reembolso, o levantamento de
balanço especial em data que atenda tal prazo, para avaliação do valor de suas Ações. Neste caso,
serão pagos imediatamente 80% do valor de reembolso calculado com base no último balanço
aprovado e o saldo será pago no prazo de 120 dias a contar da data da assembléia geral que deu causa
ao direito de retirada.
Resgate
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nossas Ações poderão ser resgatadas, conforme
decisão tomada por acionistas, reunidos em assembléia geral extraordinária, que representem no
mínimo 50% do capital social. O resgate deve ser feito por sorteio.
Direito de Preferência
Exceto conforme descrito no parágrafo abaixo, nossos acionistas possuem direito de preferência na
subscrição de Ações em qualquer aumento de capital, na proporção de sua participação acionária, à
época do referido aumento de capital, exceto nos casos de outorga ou de exercício de qualquer opção
de compra ou subscrição de Ações. Nossos acionistas também possuem direito de preferência na
subscrição de debêntures conversíveis e bônus de subscrição. Concede-se prazo não inferior a 30 dias
contado da publicação de aviso aos acionistas referente ao aumento de capital, para o exercício do
direito de preferência, sendo que este direito pode ser alienado ou transferido pelo acionista.
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Contudo, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com o nosso Estatuto Social, o nosso
Conselho de Administração poderá excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo do exercício do
direito de preferência dos nossos acionistas nos aumentos de capital mediante emissões de ações,
emissão de debêntures conversíveis em ações e emissão de bônus de subscrição dentro do limite do
capital autorizado e cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública
ou através de permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle.
Registro de Nossas Ações
Nossas Ações são mantidas sob a forma escritural no Banco Itaú S.A. A transferência de nossas Ações é
realizada por meio de lançamento pelo Banco Itaú S.A. a débito da conta de ações do alienante e a
crédito da conta de ações do adquirente, mediante ordem por escrito do alienante ou mediante ordem
ou autorização judicial.
Restrições à Realização de Determinadas Operações por Acionistas Controladores,
Administradores e Membros do Conselho Fiscal
Estamos sujeitos às regras estabelecidas na Instrução CVM 358 quanto à negociação de valores mobiliários de
nossa emissão. Sendo assim, nós, nossos Acionistas Controladores, diretos ou indiretos, membros do nosso
Conselho de Administração, nossos diretores e membros do nosso Conselho Fiscal, quando instalado,
membros dos nossos comitês e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária (considerados “insiders” para efeito da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada) são vedados de negociar valores mobiliários de nossa emissão, incluindo operações com
derivativos que envolvam valores mobiliários de nossa emissão, nas seguintes condições:
•

antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos nossos negócios;
•

quando tais insiders se afastarem de cargos na nossa administração anteriormente à
divulgação de informações relevantes relativas à Companhia, originadas durante o seu
período de gestão ou mandato, estendendo-se a proibição de negociação (i) por um
período de 6 meses a contar da data em que tais pessoas se afastaram de seus cargos, ou
(ii) até a divulgação do fato relevante ao mercado, salvo se a negociação puder interferir
nas condições dos referidos negócios, em nosso prejuízo ou dos nossos acionistas;

•

sempre que estiver em curso processo de aquisição ou venda de nossas Ações por nós
mesmos, nossas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se
houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se existir a
intenção de promover a incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou
reorganização societária da Companhia;

•

durante o período de 15 dias anteriores à divulgação de nossas informações trimestrais (ITR) e
anuais (IAN e DFP) exigidas pela CVM; e

•

relativamente aos nossos Acionistas Controladores, membros do nosso Conselho de
Administração e diretores, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de nossas
Ações por nós mesmos, ou por qualquer uma das nossas controladas, coligadas ou outra
companhia sob controle comum ao nosso.

Adicionalmente, de acordo com as regras do Novo Mercado, nos 180 dias subseqüentes ao início da
negociação das nossas ações no Novo Mercado, nossos Acionistas Controladores e nossos Administradores
não poderão vender e/ou ofertar à venda quaisquer das nossas Ações e títulos ou valores mobiliários
negociados em mercados de liquidação futura ou outros ativos com lastro em nossas Ações Ordinárias de que
eram titulares quando do início de negociação das ações no Novo Mercado. Após o decurso desse período
inicial de 180 dias, os Administradores e os controladores não poderão, por 180 dias adicionais, vender ou
ofertar à venda mais do que 40% de Ações, ou derivativos lastreados em tais ações de sua titularidade quando
do início da negociação das Ações no Novo Mercado.

126

Aquisição de Ações de Nossa Própria Emissão
Nosso Estatuto Social autoriza o nosso Conselho de Administração a aprovar a aquisição de Ações de
nossa própria emissão para manutenção em tesouraria ou posterior cancelamento ou alienação. A
decisão de comprar Ações de emissão própria para manutenção em tesouraria ou para cancelamento
não pode, dentre outras coisas:
•

resultar na redução do nosso capital social;

•

requerer a utilização de recursos superiores ao saldo de lucros ou reservas registradas no nosso
último balanço (exceto a reserva legal, reserva de lucros a realizar, reserva de reavaliação e
reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos);

•

criar, direta ou indiretamente, qualquer demanda, oferta ou preço artificial, ou envolver prática
não eqüitativa, como conseqüência de uma ação ou omissão;

•

ser utilizada para a compra de Ações detidas pelos nossos Acionistas Controladores; ou

•

ser realizada enquanto estiver em curso oferta pública para aquisição das Ações de nossa
emissão.

Não podemos manter em tesouraria mais do que 10% de nossas Ações em circulação no mercado,
incluindo as Ações detidas por nossas subsidiárias e coligadas.
Qualquer compra pela Companhia de Ações de nossa emissão deve ser realizada em bolsa, exceto se as
Ações somente estiverem admitidas à negociação em mercado de balcão, não podendo ser feita por
meio de operações privadas, exceto se previamente aprovadas pela CVM. Podemos, também, comprar
Ações de nossa emissão na hipótese de deixarmos de ser uma companhia aberta. Adicionalmente,
podemos, sujeito à certas limitações, comprar ou emitir opções de compra ou de venda de Ações de
nossa emissão.
Divulgação de Informações
Após a obtenção de nosso registro como companhia aberta, devemos atender às exigências relativas à
divulgação de informações previstas na Lei das Sociedades por Ações e nos normativos expedidos pela
CVM. Ainda, em função de nossa listagem no Novo Mercado, devemos também seguir as exigências
relativas à divulgação de informações contidas no Regulamento do Novo Mercado.
Divulgação de informações eventuais e periódicas
Devemos fornecer à CVM e à BOVESPA as seguintes informações periódicas e eventuais:
•

nossas demonstrações financeiras elaboradas de acordo com o BR GAAP acompanhadas do
relatório da nossa Administração e do parecer do auditor independente, em até 3 meses após
o encerramento do exercício social ou no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de
sua colocação à disposição dos acionistas, o que ocorrer primeiro, juntamente com o
formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP (formulário padrão contendo
informações financeiras relevantes extraídas das demonstrações financeiras que deve ser
preenchido por nós e fornecido à CVM);

•

edital de convocação da nossa assembléia geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação
pela imprensa;

•

sumário das decisões tomadas na assembléia geral ordinária, no mesmo dia de sua realização;

•

ata da assembléia geral ordinária, até 10 dias após a sua realização;
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•

formulário de Informações Anuais – IAN (formulário padrão contendo informações acerca das
atividades e negócios da Companhia e informações financeiras selecionadas), em até 5 meses
após o encerramento do exercício social ou um mês da data da realização da assembléia geral
ordinária, o que ocorrer primeiro;

•

formulário de Informações Trimestrais – ITR (formulário padrão contendo informações
financeiras trimestrais e aspectos das nossas atividades e negócios), acompanhado de relatório
de revisão especial emitido por auditor independente, em até 45 dias do término de cada
trimestre (exceto no último trimestre de cada ano) ou quando divulgarmos as informações para
acionistas ou terceiros, o que ocorrer primeiro.

Além dessas informações, nós devemos fornecer à CVM e à BOVESPA as seguintes informações:
•

editais de convocação de assembléias gerais extraordinárias ou especiais, no mesmo dia de sua
publicação;

•

sumário das deliberações tomadas em assembléias gerais extraordinárias ou especiais, no
mesmo dia de sua realização;

•

atas das assembléias gerais extraordinárias ou especiais, até 10 dias após a sua realização;

•

cópia de acordos de acionistas, na data em que forem arquivados em nossa sede;

•

comunicação sobre atos ou fatos relevantes, na mesma data em que forem publicados; e

•

informação sobre pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, bem como sobre pedido de falência.

Informações Solicitadas pela BOVESPA às Companhias Listadas no Novo Mercado
Além dos requisitos de divulgação previstos na Lei das Sociedades por Ações e nos normativos editados
pela CVM, os seguintes requisitos de divulgação também devem ser observados por nós:
•

no máximo 6 meses após a obtenção de autorização para negociar no Novo Mercado, nós
devemos apresentar demonstrações financeiras e demonstrações financeiras consolidadas após
o término de cada trimestre (excetuado o último) e de cada exercício social, incluindo a
demonstração de fluxo de caixa que deverá indicar, no mínimo, as alterações ocorridas no
saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregados em fluxos operacionais, financiamento e
investimentos; as demonstrações de fluxo de caixa também devem estar incluídas nas notas
explicativas das nossas DFP – Demonstrações Financeiras Padronizadas;

•

a partir da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao segundo exercício após a
obtenção de autorização para negociar nossos valores mobiliários no Novo Mercado, no
máximo 4 meses após o encerramento do exercício social: (i) divulgar nossas demonstrações
financeiras ou demonstrações consolidadas de acordo com os padrões internacionais U.S.
GAAP ou IFRS, em reais ou dólares norte-americanos, que deverão ser divulgadas na íntegra,
no idioma inglês, acompanhadas do relatório da nossa Administração, das notas explicativas
que informem, inclusive, o lucro líquido e o patrimônio líquido apurados ao final do exercício,
de acordo com o BR GAAP e a proposta da destinação do resultado, e parecer dos auditores
independentes; ou (ii) divulgar, em idioma inglês, a íntegra das nossas demonstrações
financeiras, relatório da nossas Administração e as notas explicativas, preparadas de acordo
com o BR GAAP, acompanhadas de nota explicativa adicional que demonstre a conciliação do
resultado do exercício e do patrimônio líquido apurados de acordo com o BR GAAP e segundo
os padrões internacionais U.S. GAAP ou IFRS, conforme o caso, evidenciando as principais
diferenças entre os critérios contábeis aplicados, e do parecer dos auditores independentes; e

•

no máximo 15 dias após o prazo estabelecido pela legislação para divulgação das informações
trimestrais: (i) apresentar, na íntegra, as informações trimestrais traduzidas para o idioma inglês; ou (ii)
apresentar as demonstrações financeiras e demonstrações consolidadas de acordo com os padrões
internacionais U.S. GAAP ou IFRS, acompanhadas de relatório dos auditores independentes.
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Em suas informações trimestrais, além das informações exigidas pela legislação aplicável, nós devemos
apresentar, após a obtenção de autorização para negociar nossas Ações no Novo Mercado, as
seguintes informações:
•

balanço patrimonial consolidado, demonstração de resultado consolidado, e comentário de
desempenho consolidado, caso estejamos obrigados a apresentar demonstrações consolidadas
ao fim do exercício social;

•

informe da posição acionária de todo aquele que detiver mais do que 5% do nosso capital
social, de forma direta ou indireta, até o nível da pessoa física;

•

informe de forma consolidada da quantidade e características dos valores mobiliários de nossa
emissão de que nossos Acionistas Controladores, os administradores e os membros do
conselho fiscal (se estabelecido) sejam titulares, direta ou indiretamente;

•

informe da evolução da participação dos acionistas controladores, dos membros do Conselho
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, se instalado, em relação aos
respectivos valores mobiliários, nos 12 meses imediatamente anteriores;

•

a demonstração de nosso fluxo de caixa (incluindo a demonstração consolidada), que deverá
ser incluída nas notas explicativas;

•

informe da quantidade de Ações em circulação e sua porcentagem em relação ao total de
Ações emitidas; e

•

informe da existência e vinculação à cláusula compromissória de arbitragem.

As informações relativas à quantidade e características das Ações de nossa emissão direta ou
indiretamente detidas por nossos acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, da
Diretoria ou do Conselho Fiscal, a evolução do volume de Ações detidas por estas pessoas dentro dos
12 meses imediatamente anteriores e a existência e vinculação à cláusula compromissória de
arbitragem devem também estar incluídas nas nossas Informações Anuais - IAN, no quadro “Outras
Informações Consideradas Importantes para um Melhor Entendimento da Companhia”.
O relatório da nossa administração também deverá incluir a existência à cláusula compromissória de
arbitragem.
Divulgação de Informação sobre Negociação por Acionistas Controladores, Administradores
ou Membros do Conselho Fiscal
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, nossos Acionistas Controladores deverão comunicar
à BOVESPA o número e tipo de valores mobiliários de nossa emissão, inclusive derivativos, de que
sejam titulares, direta ou indiretamente, bem como os valores mobiliários que sejam de propriedade de
cônjuge, companheiro(a), de qualquer dependente incluído em suas declarações anuais de imposto
sobre a renda. Inclui-se neste dever de informar a comunicação de quaisquer alterações de suas
respectivas participações acionárias. Tais informações deverão ser fornecidas no prazo de 10 dias a
contar do encerramento do mês em que se verificar a alteração das posições por eles detidas.
De acordo com a Instrução CVM 358, membros do nosso Conselho de Administração, diretores e
membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, deverão
comunicar à Companhia, à CVM e à BOVESPA, a quantidade, as características e a forma de aquisição
dos valores mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas ou controladores que sejam
companhias abertas, ou a eles referenciados, de que sejam titulares, bem como as alterações em suas
posições. Informações sobre aquisição de tais valores mobiliários devem ser fornecidas no prazo
máximo de 10 dias após o término do mês em que se verificar a alteração de suas posições. Essa
comunicação deverá conter:
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•

nome e qualificação do comunicante;

•

quantidade, por espécie e classe, preço e outras características dos valores mobiliários
negociados; e

•

forma de aquisição (privada ou por meio de bolsa de valores).

Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes
De acordo com a Instrução CVM 358, nós devemos divulgar qualquer acontecimento relevante
relacionado aos nossos negócios à CVM e à BOVESPA, bem como fazer publicar avisos contendo
referidas informações relevantes. Entende-se por relevante qualquer ato ou fato que possa influir de
modo ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários de nossa emissão ou a eles referenciados, (ii) na
decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários, e (iii) na decisão
dos investidores de exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários
de nossa emissão ou a eles referenciados.
Cancelamento de Registro de Companhia Aberta
O cancelamento do registro de companhia aberta somente poderá ocorrer caso o acionista controlador
ou a própria companhia realize uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação,
observadas as disposições da Lei das Sociedades por Ações e as normas da CVM, que determinam,
entre outros, os seguintes requisitos:
•

que o preço ofertado pelas ações seja justo, conforme apurado em laudo de avaliação
preparado por empresa especializada e independente; e

•

que os acionistas titulares de mais de dois terços das ações em circulação (que não pertençam
ao controlador ou pessoas vinculadas, ou estejam em tesouraria) tenham concordado
expressamente com o cancelamento do registro ou aceitado a oferta pública.

A Lei das Sociedades por Ações define o preço justo como sendo aquele apurado com base nos
critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, patrimônio líquido
avaliado a preço de mercado, fluxo de caixa descontado, comparação por múltiplos, cotação das ações
da Companhia no mercado ou com base em outro critério aceito pela CVM.
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado e o nosso Estatuto Social, o preço mínimo das Ações
na oferta pública de aquisição de Ações a ser efetuada para o cancelamento do registro de companhia
aberta deverá corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação elaborado por empresa
especializada e independente, com experiência comprovada, que será escolhida pela assembléia geral a
partir de lista tríplice apresentada pelo nosso Conselho de Administração, devendo a respectiva
deliberação ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações em circulação
presentes na assembléia, 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, em segunda
convocação, com qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação.
Acionistas titulares de, no mínimo, 10% das Ações de nossa emissão em circulação no mercado
poderão requerer aos nossos Administradores a convocação de assembléia especial dos acionistas para
deliberar sobre a realização de nova avaliação, pelo mesmo ou por outro critério, para determinação do
valor da Companhia. Este requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da
divulgação do valor da oferta pública devidamente fundamentado. Os acionistas que requisitarem a
realização de nova avaliação, bem como aqueles que votarem a seu favor, deverão nos ressarcir pelos
custos incorridos, caso o novo valor apurado seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta. No entanto,
caso o valor apurado na segunda avaliação seja superior, deveremos dar continuidade à oferta pública
com base no maior valor ou cancelá-la, devendo tal decisão ser divulgada ao mercado.
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Saída do Novo Mercado
Podemos, a qualquer momento, requerer o cancelamento da negociação de nossas Ações no Novo
Mercado, desde que tal deliberação seja aprovada em assembléia geral por acionistas que representem
a maioria das ações com direito a voto, e desde que a BOVESPA seja informada por escrito com no
mínimo 30 dias de antecedência. O cancelamento da nossa listagem no Novo Mercado não implica no
cancelamento da negociação das nossas ações na BOVESPA.
Se a nossa saída do Novo Mercado ocorrer para que nossas Ações passem a ter registro de negociação
fora do Novo Mercado, nossos Acionistas Controladores deverão realizar oferta pública de aquisição de
Ações, no mínimo, pelo valor econômico apurado em laudo de avaliação elaborado por empresa
especializada e independente, com experiência comprovada, que será escolhida pela assembléia geral a
partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração, devendo a respectiva deliberação
ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações em circulação presentes na
assembléia, 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, em segunda convocação, com
qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação. Todos os custos e despesas
incorridos na preparação do laudo de avaliação deverão ser arcados pelos Acionistas Controladores. Em
qualquer dessas hipóteses, a notícia de realização de oferta pública deverá ser comunicada à BOVESPA
e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembléia Geral da Companhia que
houver aprovado a referida saída ou reorganização, conforme o caso.
Se a nossa saída do Novo Mercado ocorrer em razão de cancelamento de registro de companhia
aberta, os acionistas controladores deverão, além do disposto acima, seguir os demais requisitos
aplicáveis ao cancelamento de registro.
Na hipótese da nossa saída do Novo Mercado ocorrer em razão de operação de reorganização
societária, na qual a companhia resultante não seja admitida para negociação no Novo Mercado, os
acionistas controladores deverão efetuar oferta pública de aquisição de Ações pertencentes aos demais
acionistas da Companhia, no mínimo, pelo valor econômico, apurado nos termos descritos acima.
Caso o nosso controle seja alienado nos 12 meses subseqüentes à nossa saída do Novo Mercado,
nossos Acionistas Controladores alienantes e o comprador, conjunta e solidariamente, deverão oferecer
aos demais acionistas a aquisição de suas Ações pelo preço e nas condições obtidas pelos Acionistas
Controladores alienantes, devidamente atualizado, devendo ser observadas as regras de alienação de
controle previstas no Regulamento do Novo Mercado. Ver Seção “Práticas de Governança Corporativa
– Alienação do Controle”.
Em caso de cancelamento da listagem de nossas Ações no Novo Mercado, não poderemos solicitar a
listagem de valores mobiliários de nossa emissão no Novo Mercado pelo período de 2 anos
subseqüentes ao cancelamento, a menos que ocorra uma mudança no nosso controle após o
cancelamento.
Arbitragem
A Companhia, seus Acionistas, Administradores e os Membros do Conselho Fiscal, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada 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 CMN, pelo Banco Central e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado.
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DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Valores Disponíveis para Distribuição
Em cada assembléia geral ordinária, o nosso Conselho de Administração deverá fazer uma
recomendação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social anterior, que será objeto de
deliberação por nossos acionistas.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido é definido como o resultado do
exercício deduzidos as provisões para o imposto sobre a renda e para a contribuição social sobre o
lucro líquido, prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores e quaisquer valores destinados ao
pagamento de participações estatutárias de empregados e administradores. A participação de
empregados e administradores no lucro líquido não pode exceder o total da remuneração dos
administradores, ou 10% do lucro de tal exercício, conforme ajustado, prevalecendo o menor limite.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido de qualquer exercício social deverá ser
distribuído aos acionistas como dividendos ou alocado para reservas de lucros.
Cálculo da Distribuição
Em linha com a Lei das Sociedades por Ações, nosso Estatuto Social prevê que os valores disponíveis
para distribuição de dividendos aos nossos acionistas deverão corresponder ao resultado que
obtivermos em cada exercício social, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações, mediante as seguintes alocações:
•

dedução de prejuízos acumulados e da provisão para imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro líquido;

•

pagamento de participações aos Administradores, observado o disposto na Lei das Sociedades
por Ações;

•

5% para a nossa reserva legal;

•

reserva de contingências, com base em proposta a ser apresentada por nossa Diretoria
Executiva, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

•

reserva de lucros a realizar, com base em proposta a ser apresentada por nossa Diretoria
Executiva, nos termos do artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;

•

25%, no mínimo, para dividendo obrigatório; e

•

o remanescente será distribuído como dividendo adicional aos nossos acionistas.

Nossos cálculos relativos ao lucro líquido e alocações para reservas referentes a qualquer exercício
social, bem como aos valores disponíveis para distribuição, são determinados com base em nossas
demonstrações financeiras preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
A Lei das Sociedades por Ações permite, entretanto, que o pagamento do dividendo mínimo obrigatório seja
suspenso, caso nosso Conselho de Administração informe à assembléia geral que a distribuição seria
desaconselhável em vista da nossa situação financeira. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar
parecer sobre esta recomendação e os Administradores deverão apresentar justificativa à CVM para a
suspensão. Os lucros não distribuídos em razão da suspensão na forma acima mencionada serão destinados a
uma reserva especial e, caso não sejam absorvidos por prejuízos subseqüentes, deverão ser pagos, a título de
dividendos, tão logo a nossa situação financeira assim o permita.
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Reservas de Lucros
As reservas de lucros compreendem a reserva legal, a reserva de lucros a realizar, a reserva para
contingências e a reserva de retenção de lucros.
Reserva legal. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, devemos destinar 5% do lucro líquido de
cada exercício social para constituição da reserva legal, até que o valor da reserva seja igual a 20% de
nosso capital integralizado. Não obstante, não somos obrigados a fazer qualquer destinação à reserva
legal com relação a qualquer exercício social em que o saldo da reserva legal, acrescido do montante
das reservas de capital, exceder 30% do nosso capital social. Eventuais prejuízos líquidos poderão ser
levados a débito da reserva legal. Os valores a serem alocados à reserva legal devem ser aprovados em
assembléia geral e só podem ser utilizados para compensar prejuízos ou aumentar o nosso capital
social, não estando, portanto, disponíveis para pagamento de dividendos. Em 31 de dezembro de
2005, o saldo de nossa reserva legal era de R$ 3,9 milhões, o que equivalia a 10,2% do nosso capital
social nessa data.
Reserva de lucros a realizar. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, no exercício social em que
o valor do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido, o excesso poderá ser
destinado à constituição de reserva de lucros a realizar. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações,
considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder a soma dos seguintes valores
(i) o resultado líquido positivo (se houver) da equivalência patrimonial e (ii) o lucro, ganho ou
rendimento em operações cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social
seguinte. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido
absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo
declarado após a sua realização. Em 31 de dezembro de 2005, não possuíamos saldo da reserva de
lucros a realizar.
Reserva para contingências. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, parte do nosso lucro
líquido poderá ser destinada à formação da reserva para contingências, com a finalidade de
compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor
possa ser estimado. Qualquer valor assim destinado à reserva para contingências deverá ser revertido
no exercício social em que a perda que tenha sido antecipada não venha, de fato, a ocorrer, ou deverá
ser baixado na hipótese de a perda antecipada efetivamente ocorrer. Em 31 de dezembro de 2005, não
possuíamos reserva para contingências.
Reserva de retenção de lucros. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a assembléia geral
poderá deliberar reter parcela do nosso lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital
previamente aprovado. Se tal orçamento tiver duração superior a um exercício social, deverá ser
revisado anualmente pela assembléia geral. Em 31 de dezembro de 2005, a nossa reserva de retenção
de lucros era de R$ 13,8 milhões.
Reserva estatutária. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nosso Estatuto Social poderá criar
reservas para onde poderemos alocar parte do nosso lucro líquido, devendo indicar a finalidade, critério
de cálculo e limite máximo da reserva. A alocação dos recursos para reservas estatutárias não poderá
ocorrer caso tal alocação afete o pagamento do dividendo mínimo obrigatório.
O saldo das reservas de lucros, exceto da reserva para contingências e da reserva de lucros a realizar,
não poderá exceder o nosso capital social. Se isso acontecer, a assembléia geral deverá deliberar sobre
a aplicação do excesso na integralização ou aumento e subscrição de nosso capital social, ou no
pagamento de dividendos.
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Reserva de capital
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as reservas de capital somente poderão ser utilizadas, entre
outras coisas, para (i) absorção de prejuízos que excedam os lucros acumulados e as reservas de lucros; (ii)
resgate, reembolso, ou compra das nossas próprias ações; e (iii) incorporação ao nosso capital social. As
parcelas eventualmente destinadas à nossa reserva de capital não são consideradas no cálculo do dividendo
mínimo obrigatório. Em 31 de dezembro de 2005, a nossa reserva de capital era de R$ 89,0 mil.
Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
A Lei das Sociedades por Ações determina que o estatuto social de uma sociedade anônima brasileira
especifique um percentual mínimo do lucro para pagamento aos acionistas a título de dividendo ou sob
a forma de juros sobre o capital próprio.
Dividendos
Somos obrigados pela Lei das Sociedades por Ações e por nosso Estatuto Social a realizar assembléia
geral ordinária nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar dentre
outras coisas, sobre o pagamento de dividendos, que toma por base as demonstrações financeiras
auditadas, referentes ao exercício social imediatamente anterior.
Os titulares de nossas Ações na data em que o dividendo for declarado farão jus ao recebimento dos
dividendos. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o dividendo anual deve ser pago no prazo de
60 dias a contar de sua declaração, a menos que a deliberação de acionistas estabeleça outra data de
pagamento. Em qualquer hipótese, o pagamento de dividendos deverá ocorrer antes do encerramento
do exercício social em que tenham sido declarados.
Nossos acionistas têm prazo de 3 anos, contados da data de pagamento de dividendos, para reclamar
dividendos, ou pagamentos de juros sobre o capital próprio, referentes às suas Ações, após o qual o
valor dos dividendos não reclamados reverterá em nosso favor.
De acordo com o nosso Estatuto Social, nossa Diretoria Executiva pode declarar dividendos
intermediários baseado em balanços semestrais ou períodos menores. O total de dividendos pagos
semestralmente não pode exceder o montante das nossas reservas de capital. Os dividendos
intermediários podem ser abatidos do valor do dividendo obrigatório relativo ao lucro líquido do final
do exercício em que os dividendos intermediários foram pagos.
Juros sobre o Capital Próprio
Desde 1º de janeiro de 1996, as sociedades brasileiras estão autorizadas a pagar juros sobre o capital
próprio dos seus acionistas e considerar tais pagamentos dedutíveis do lucro para fins de cálculo do
imposto de renda de pessoa jurídica e, a partir de 1997, também para fins de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido. A dedução fica, de modo geral, limitada em relação a um determinado
exercício, ao que for maior entre (i) 50% do nosso lucro líquido (após as deduções de provisões para a
contribuição social sobre o lucro líquido, mas antes de se considerar a provisão para o imposto de
renda de pessoa jurídica e juros sobre o capital próprio) do período com relação ao qual o pagamento
seja efetuado; e (ii) 50% de nossos lucros acumulados e reservas de lucros no início do exercício social
em relação ao qual o pagamento seja efetuado. Os juros sobre o capital próprio ficam limitados à
variação pro rata die da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). O valor pago a título de juros sobre o
capital próprio, líquido de imposto de renda retido na fonte, poderá ser imputado como parte do valor
do dividendo mínimo obrigatório. De acordo com a legislação aplicável, somos obrigados a pagar aos
acionistas valor suficiente para assegurar que a quantia líquida recebida por eles a título de juros sobre
o capital próprio, descontado o pagamento do imposto de renda retido na fonte, acrescida do valor
dos dividendos declarados, seja equivalente ao menos ao montante do dividendo mínimo obrigatório.
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Qualquer pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas, sejam eles residentes ou não no
Brasil, está sujeito ao imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15%, ou seja, sendo que esse
percentual será de 25% caso o acionista que receba os juros seja residente em um paraíso fiscal (i.e.,
um país onde não exista imposto de renda ou que tenha imposto de renda com percentual máximo
fixado abaixo de 20% ou onde a legislação local imponha restrições à divulgação da composição dos
acionistas ou do proprietário do investimento).
De acordo com o artigo 32 da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964, as pessoas jurídicas brasileiras que
estiverem em débito não garantido para com a União e suas autarquias de previdência e assistência
social por falta de recolhimento de tributos não poderão distribuir quaisquer bonificações a seus
acionistas ou dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
A multa aplicável à pessoa jurídica que deixar de observar tal determinação é 50% sobre o valor
distribuído ou pago aos beneficiários, tendo sido recentemente limitada pela Lei nº 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, ao percentual de 50% do valor do débito de tributo. Devido ao fato de que essa lei
foi editada recentemente, não havendo, até o momento, manifestação em âmbito judicial sobre a sua
aplicação, não é possível prever se uma eventual interpretação de que tal dispositivo seja aplicável para
o pagamento de dividendos prevalecerá nos tribunais do Brasil.
Política de Dividendos
Nós pretendemos declarar e pagar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, no montante mínimo
de 25% do nosso lucro líquido do exercício social, ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por
Ações e nosso Estatuto Social.
A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos que excedam o dividendo
mínimo obrigatório, necessita de aprovação por voto da maioria dos acionistas reunidos em assembléia
geral e dependerá de diversos fatores. Tais fatores incluem nossos resultados operacionais, situação
financeira, disponibilidade de caixa, perspectivas futuras e outros fatores que nosso Conselho de
Administração e acionistas julguem relevantes.
A tabela abaixo mostra os dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos aos nossos acionistas
nos períodos indicados.

Dividendos.................................................
Juros sobre Capital Próprio........................
Nº de Ações (milhares)(2) ............................
(2)
Dividendos por ação ................................
Juros sobre o capital próprio por ação(2) .....

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2001
2002
2003
2004
2005(1)
(em milhares de R$, exceto valores por ação)
2.000
6.796
6.610
3.550
3.200
5.000
4.100
4.800
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
0,023
0,079
0,077
0,041 0,037
0,058
0,048
0,056

(1)

Dividendos e juros sobre capital próprio declarados até 31 de dezembro de 2005.
Número de ações, dividendos e juros sobre o capital próprio não considera o grupamento de ações ocorrido em 31 de janeiro de 2006, na
proporção de 2 ações para cada ação existente.

(2)
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Essa seção contém informações sobre as práticas de governança corporativa que adotamos, e deve ser
analisada conjuntamente com as Seções “Descrição do Capital Social” e “Administração”.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança corporativa é o
sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre
Acionistas/Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal.
Dessa forma, as boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da
sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade.
O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa” do IBGC objetiva indicar os caminhos
para todos os tipos de sociedade visando (i) aumentar o valor da sociedade; (ii) melhorar seu
desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos; e (iv) contribuir para sua
perenidade; sendo que os princípios básicos inerentes a esta prática são a transparência, a eqüidade, a
prestação de contas e a responsabilidade corporativa.
Dentre as prática de governança corporativa recomendadas pelo IBGC, adotamos:
•

emissão exclusiva de ações ordinárias;

•

manutenção e divulgação de registro informando a quantidade de ações relativas a cada sócio;

•

política “uma ação igual a um voto”;

•

contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e
demonstrativos financeiros, sendo que esta mesma empresa não é contratada para prestar
outros serviços, assegurando a total independência;

•

Estatuto Social claro quanto à (i) forma de convocação da Assembléia Geral; (ii) competências
do Conselho de Administração e da Diretoria; (iii) sistema de votação, eleição, destituição e
mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; e

•

transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração.

O Novo Mercado é um segmento de listagem da BOVESPA destinado à negociação de ações emitidas
por companhias que se comprometem, voluntariamente, com a adoção das práticas de governança
corporativa e divulgação de informações adicionais em relação ao que é exigido pela legislação.
A BOVESPA possui 3 níveis diferentes de práticas de governança corporativa, Nível 1, Nível 2, e Novo
Mercado. Eles diferenciam-se pelo grau das exigências destas práticas. O Novo Mercado é o mais
rigoroso deles, exigindo o máximo de práticas de governança corporativa a serem adotadas pela
sociedade.
Em 31 de janeiro de 2006, alteramos nosso Estatuto Social de forma a adaptá-lo às regras do Novo
Mercado. Após a publicação do Anúncio de Início, aderiremos ao Novo Mercado reforçando o nosso
comprometimento com boas práticas de governança corporativa.
Conselho de Administração
O conselho de administração de companhias autorizadas a terem suas ações negociadas no Novo
Mercado deve ser composto por no mínimo 5 membros, eleitos pela Assembléia Geral, dos quais, no
mínimo 20% deverão ser conselheiros independentes, que se caracterizam, de acordo com o
Regulamento do Novo Mercado, por:
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•

não terem qualquer vínculo com a companhia, exceto participação de capital;

•

não serem acionistas controladores, cônjuge ou parente até segundo grau daqueles, ou não
serem ou não terem sido, nos últimos 3 anos, vinculados a sociedade ou entidade relacionada
aos acionistas controladores, exceto pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou
pesquisa;

•

não terem sido, nos últimos 3 anos, empregados ou diretores da companhia, dos acionistas
controladores ou de sociedade controlada pela companhia;

•

não serem fornecedores ou compradores, diretos ou indiretos, de serviços e/ou produtos da
companhia, em magnitude que implique perda de independência;

•

não serem funcionários ou administradores de sociedade ou entidade que esteja oferecendo
ou demandando serviços e/ou produtos à companhia; e

•

não serem cônjuges ou parentes até segundo grau de qualquer administrador da companhia.

De acordo com o nosso Estatuto Social, o nosso Conselho de Administração deve ter no mínimo 5 e no
máximo 9 membros. Atualmente, 2 dos membros do nosso Conselho de Administração são membros
independentes. Ver seção “ Descrição do Capital Social – Conselho de Administração”.
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, os membros do conselho de administração terão
mandato unificado de, no máximo 2 anos, sendo permitida a reeleição. Nossos membros do Conselho
de Administração são eleitos com mandato unificado de 1 ano.
Todos os membros do conselho de administração e da diretoria devem subscrever um Termo de
Anuência dos Administradores, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse
documento. Por meio do Termo de Anuência, os administradores responsabilizam-se pessoalmente a
agir em conformidade com o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o Regulamento da
Câmara de Arbitragem do Mercado e com o Regulamento do Novo Mercado.
Percentual Mínimo de Ações em Circulação em Aumentos de Capital
O Regulamento do Novo Mercado nos obriga a, na ocorrência de um aumento de capital que não
tenha sido integralmente subscrito por quem tinha direito de preferência ou que não tenha contado
com número suficiente de interessados na respectiva distribuição pública, a subscrição total ou parcial
de tal aumento de capital pelo acionista controlador obriga-lo-á a tomar as medidas necessárias para
recompor o percentual mínimo de ações em circulação, de 25% das ações do capital social da
Companhia dos 6 meses subseqüentes à homologação da subscrição.
Alienação do Controle
Estipula o Regulamento do Novo Mercado que a alienação do nosso controle, 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
demais Ações dos nossos outros acionistas, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele
dado aos acionistas controladores alienantes, devendo ser entregue à BOVESPA declaração contendo o
preço e demais condições da operação de alienação de nosso controle.
Esta oferta ainda será exigida quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de Ações de
outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em Ações, em que venha resultar na
alienação do nosso controle; e, em caso de alienação de controle de sociedade que detenha o poder de
controle sobre nós, sendo que, neste caso, os acionistas controladores alienantes ficarão obrigado a
declarar à BOVESPA o valor atribuído à nossa companhia nessa alienação e anexar documentos que
comprovem esse valor.
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Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de alienação do nosso controle, todos os
titulares de Ações Ordinárias têm direito de incluir suas Ações em oferta pública de aquisição de ações,
que deverá ser realizada pelo respectivo adquirente, e de receber no mínimo 80% do valor pago por
Ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. Após o nosso ingresso no Novo Mercado,
este percentual passará a ser de 100%.
Aquisição de Controle por meio de Aquisições Sucessivas
Segundo o Regulamento do Novo Mercado, aquele que já detiver Ações de nossa emissão e que venha
a adquirir o nosso controle acionário, em razão de contrato particular de compra e venda de ações
celebrado com nossos Acionistas Controladores, envolvendo qualquer quantidade de Ações, deverá
efetivar oferta pública do modelo acima referido, e ressarcir os acionistas de quem tenha comprado
ações em bolsa nos 6 meses anteriores à data da alienação de controle, a quem deverá pagar a
diferença entre o preço pago aos Acionistas Controladores alienantes e o valor pago em bolsa, por
Ações de nossa emissão neste período, devidamente atualizado.
Fica estipulado ainda que para ocorrer a transferência da propriedade das Ações de controle, o comprador
deve subscrever o Termo de Anuência dos Controladores, devendo o mesmo ser ainda encaminhado à
BOVESPA. Nós não registraremos acordos de acionistas que disponham sobre o exercício do controle acionário
enquanto o Termo de Anuência dos Controladores não tenha sido subscrito.
O comprador deve ainda, quando necessário, tomar as medidas necessárias para recompor o
percentual mínimo de ações em circulação, consistente em 25% do total de ações do capital social,
dentro dos 6 meses subseqüentes à aquisição do controle.
Negociações de Valores Mobiliários e seus Derivados por Administradores, Controladores e Membros
do Conselho Fiscal
Nossos Acionistas Controladores devem comunicar à BOVESPA, logo após a investidura no cargo, a
quantidade e as características dos valores mobiliários de nossa emissão de que sejam titulares, direta
ou indiretamente, inclusive seus derivativos. Ainda segundo as regras do Novo Mercado, qualquer
negociação efetuada com esses valores mobiliários deverá ser comunicada à BOVESPA com todos os
detalhes em até 10 dez dias após o término do mês em que se verificar a negociação.
Cancelamento de Registro da Companhia e Saída do Novo Mercado
Conforme as regras do Novo Mercado e o nosso Estatuto Social, a saída do Novo Mercado e/ou o
cancelamento do registro de companhia aberta exigirá a elaboração de laudo de avaliação, elaborado
por empresa especializada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
Administradores e/ou Acionistas Controladores e satisfazendo os requisitos da lei, de suas ações pelo
valor econômico.
Esta empresa especializada será escolhida em assembléia geral, mediante o voto da maioria dos
acionistas representantes das ações em circulação presentes na assembléia, tendo seus custos
suportados pelos Acionistas Controladores.
O valor econômico das ações, apontados no laudo de avaliação, será o preço mínimo a ser ofertado
pelo Acionistas Controladores na oferta pública de aquisição de ações para o cancelamento do registro
de companhia aberta.
Caso o laudo de avaliação não esteja pronto até a assembléia geral extraordinária, os Acionistas Controladores
informarão nessa assembléia o valor por ação pelo qual formularão a oferta pública, ficando a oferta
condicionada a que o valor informado não seja inferior ao apurado no laudo de avaliação.
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O procedimento para o cancelamento do registro de companhia aberta deve seguir os procedimentos e
demais exigências estabelecidas pela legislação vigente e pelas normas editadas pela CVM.
Política de Divulgação de Informações ao Mercado
Possuímos, conforme a Instrução CVM 358, uma Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes,
que consiste na divulgação de informações relevantes e na manutenção de sigilo acerca destas
informações que ainda não tenham sido divulgadas ao público.
Informação relevante consiste em qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de assembléia
geral ou dos órgãos de nossa Administração, ou qualquer outro ato ou fato de caráter políticoadministrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos nossos
negócios, que possa influir de modo ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários de emissão da
Companhia; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter tais valores mobiliários; ou
(iii) na determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titulares
de valores mobiliários.
É de responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas
de Valores, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos nossos negócios que seja
considerado informação relevante, bem como zelar pela ampla e imediata disseminação da informação
relevante nas bolsas de valores e ao público em geral (através de anúncio publicado no jornal, etc.).
Prevemos uma única hipótese de exceção à imediata divulgação de informação relevante. Referida informação
só poderá deixar de ser divulgada se sua revelação puder colocar em risco nosso interesse legítimo.
Todas as pessoas vinculadas (nossos acionistas controladores, diretores, membros do Conselho de
Administração, do conselho fiscal e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas criados
por disposição estatutária, gerentes e funcionários que tenham acesso freqüente a informações relevantes e
outros que consideremos necessário ou conveniente) deverão assinar Termo de Adesão à Política de
Divulgação de Informações Relevantes, e guardar sigilo sobre as informações ainda não divulgadas, sob pena
de nos indenizar e as demais pessoas vinculadas dos prejuízos que venham a ocorrer.
Arbitragem
A Companhia, seus Acionistas, Administradores e os Membros do Conselho Fiscal, obrigam-se a resolver, por
meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada 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 CMN,
pelo Banco Central e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado e do Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
Informações Periódicas
Demonstrações de Fluxos de Caixa
Estipula o Regulamento do Novo Mercado que as nossas demonstrações financeiras e as
demonstrações financeiras consolidadas, se for o caso, a serem elaboradas ao término de cada
trimestre e de cada exercício social, devem incluir as alterações ocorridas no saldo de caixa e
equivalentes de caixa, segregadas em fluxos das operações, dos financiamentos e dos investimentos.
As demonstrações de fluxo de caixa também devem ser incluídas, em nota explicativa, nas nossas DFP –
Demonstrações Financeiras Padronizadas.
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Segundo o Regulamento do Novo Mercado deveremos apresentar as demonstrações de fluxos de caixa
após 6 meses da data de publicação do Anúncio de Início.
•

Demonstrações Financeiras Elaboradas de Acordo com Padrões Internacionais

Dispõe o Regulamento do Novo Mercado que após o encerramento de cada exercício social deveremos
elaborar (i) demonstrações financeiras ou demonstrações financeiras consolidadas, se for o caso, de
acordo com os padrões internacionais US GAAP ou IFRS, as quais deverão ser divulgadas na íntegra, no
idioma inglês. Devem ainda ser acompanhadas do relatório de administração, de notas explicativas, que
informem inclusive o lucro líquido e o patrimônio líquido apurados ao final do exercício de acordo com
o BR GAAP e a proposta de destinação do resultado, e do parecer dos auditores independentes; (ii)
divulgar, no idioma inglês, a íntegra das demonstrações financeiras, relatório da administração e notas
explicativas que demonstra a conciliação do resultado do exercício e do patrimônio líquido apurados de
acordo com BR GAAP e os padrões internacionais US GAAP ou IFRS, evidenciando as principais
diferenças entre os critérios contábeis, e do parecer dos auditores independentes (registrados na CVM
e com experiência comprovada no exame de demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os
padrões internacionais US GAAP ou IFRS.
De acordo com o Novo Mercado a adoção destes critérios deve ocorrer a partir da divulgação das
demonstrações financeiras referentes ao segundo exercício após o Anúncio de Início.
Informações Trimestrais em Inglês ou elaborada de Acordo com os Padrões Internacionais
Conforme esta regra, deveremos apresentar a íntegra das informações trimestrais traduzida para o
idioma inglês ou, então, apresentar demonstrações financeiras e demonstrações financeiras
consolidadas, se for o caso, de acordo com os padrões internacionais US GAAP ou IFRS.
Esta apresentação de informações, a qual deverá ser acompanhada de parecer ou de relatório de
revisão especial dos auditores independentes, deve ocorrer a partir da divulgação da primeira
demonstração financeira elaborada de acordo com padrões internacionais.
•

Requisitos Adicionais para as Informações Trimestrais – ITR

O Regulamento do Novo Mercado estipula algumas informações complementares que deverão constar
das informações trimestrais. São elas: (i) o balanço patrimonial consolidado, a demonstração do
resultado consolidado e o comentário de desempenho consolidado, se estivermos obrigados a
apresentar demonstrações consolidadas ao final do exercício social; (ii) a posição acionária de todo
aquele que detiver mais de 5% do nosso capital social, direta ou indiretamente, até o nível da pessoa
física; (iii) informação de forma consolidada sobre a quantidade e as características dos valores
mobiliários de nossa emissão de que sejam titulares, direta ou indiretamente, os Acionistas
Controladores, Administradores e membros do Conselho Fiscal; (iv) a evolução da participação das
pessoas mencionadas no item (iii), em relação aos respectivos valores mobiliários, nos 12 meses
anteriores; (v) incluir em notas explicativas, a demonstração dos fluxos de caixa anteriormente
mencionados; (vi) a quantidade de ações em circulação e sua porcentagem em relação ao total de
ações emitidas; e (vii) informação da existência e vinculação à cláusula compromissória de arbitragem.
Requisitos adicionais para as Informações Anuais - IAN
São também requisitos do Novo Mercado a inclusão dos itens (iii), (iv) e (vii) do tópico “Requisitos
Adicionais para as Informações – Trimestrais – ITR” nas nossas Informações Anuais no quadro “Outras
Informações Consideradas Importantes para um Melhor Entendimento da Companhia”.
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Reunião Pública com Analistas
O Regulamento do Novo Mercado estipula que pelo menos uma vez ao ano, devemos realizar reunião
pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações quanto à nossa
respectiva situação econômico-financeira, projetos e perspectivas.
Calendário Anual
Fica estipulado pelo Novo Mercado que deveremos enviar à BOVESPA e divulgar, até o fim de janeiro
de cada ano, um calendário anual, informando sobre eventos corporativos programados, contendo
informações sobre nossa companhia, o evento, data e hora de sua realização, a publicação e o envio
do documento tratado no evento à BOVESPA. Eventuais alterações subseqüentes em relação aos
eventos programados deverão ser enviadas a BOVESPA e divulgadas imediatamente.
Contratos com Partes Relacionadas
Conforme estipula o Regulamento do Novo Mercado, deveremos enviar à BOVESPA, quando for o
caso, informações de todo e qualquer contrato celebrado entre nós e nossas controladas, coligadas,
acionistas controladores, Administradores, e sociedades controladas e coligadas dos Administradores e
dos controladores, assim como com outras sociedades que com qualquer dessas pessoas integre um
mesmo grupo de fato ou direito, sempre que for atingido, num único contrato ou em contratos
sucessivos, com ou sem o mesmo fim, em qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$0,2
milhão, ou valor igual ou superior a 1% sobre o nosso patrimônio líquido, considerando o maior. Essas
informações divulgadas deverão discriminar o objeto do contrato, o prazo, o valor, as condições de
rescisão ou de término e a eventual influência do contrato sobre a administração ou a condução dos
nossos negócios;

141

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

São Paulo, 6 de abril de 2006.
À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua Sete de Setembro, n.º 111 – 33.º andar
Rio de Janeiro – RJ
At.:
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE
Sr. Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Ref.: Declaração da Companhia e do Acionista Vendedor - artigo 56 da Instrução CVM n.º
400, de 29 de dezembro de 2003.
CSU Cardsystem S.A., sociedade por ações com sede na Av. Andrômeda, 2000 – nível 6 do bloco 5 –
Centro Empresarial de Alphaville, Barueri - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.896.779/0001-38
(“Companhia”), representada na forma de seu Estatuto Social e River Charles Netherlands Ltd.
(atual denominação social de River Charles Investment Holding Company), (“Acionista Vendedor”),
neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conjunto com o Banco de
Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria
Lima 3064, 13º andar – São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.987.793/0001-33, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social (“Coordenador Líder”), vêm, pela presente, apresentar a
declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003.
Considerando que:
(a) a Companhia e o Acionista Vendedor constituíram assessores legais para auxiliá-los na Oferta
Global; e
(b) tendo em vista a Oferta Global, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em
dezembro de 2005 (“Due Diligence”), sendo que a Due Diligence prosseguiu até a divulgação do
Prospecto Definitivo;
a Companhia e o Acionista Vendedor declaram que este Prospecto Definitivo contém, na data de início
da Oferta Global, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da oferta,
dos valores mobiliários a serem ofertados, da Companhia, suas atividades, situação econômicofinanceira, os riscos inerentes a sua atividade e quaisquer outras informações relevantes e será
elaborado de acordo com as normas pertinentes.
Ademais, a Companhia e o Acionista Vendedor declaram ser responsáveis pela veracidade,
consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao
mercado durante a Oferta Global. Sendo o que cumpria para o momento, renovam os votos de estima
e consideração e subscrevem-se,
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Página de assinatura (1 de 2) da Declaração da Companhia, dos Acionistas Vendedores e do
Coordenador Líder - artigo 56 da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003
relacionada à distribuição pública primária e secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
CSU Cardsystem S.A.
Companhia
CSU Cardsystem S.A.
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Página de assinatura (2 de 2) da Declaração da Companhia e do Acionista Vendedor - artigo
56 da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003 relacionada à distribuição pública
primária e secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CSU Cardsystem S.A.
Acionista Vendedor
River Charles Netherlands Ltd.
____________________________________________
Nome: Evert Jacobus Jozef Meilink
Cargo: Diretor
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São Paulo, 06 de abril de 2006.
À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua Sete de Setembro, n.º 111 – 33.º andar
Rio de Janeiro – RJ
At.:
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE
Sr. Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Ref.: Declaração do Coordenador Líder - artigo 56 da Instrução CVM n.º 400, de 29 de
dezembro de 2003.
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., instituição financeira com sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima 3064, 13º andar – São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.987.793/000133, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Coordenador Líder”), vem, pela presente,
apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003 (“Instrução CVM 400”) no âmbito da distribuição pública primária de ações de emissão da CSU
Cardsystem S.A. (a “Companhia”), bem como da distribuição pública secundária de ações de emissão
da Companhia detidos por seu acionista River Charles Netherlands Ltd. (atual denominação social
de River Charles Investment Holding Company), (“Acionista Vendedor”). Segue abaixo a referida
declaração.
DECLARAÇÃO
Considerando que:
(a) a Companhia e o Acionista Vendedor, assim como o Coordenador Líder, constituíram
assessores legais para auxiliar na implementação da Oferta Global;
(b) para tanto, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em dezembro de 2005 (“Due
Diligence”), sendo que a Due Diligence prosseguiu até a divulgação do Prospecto Definitivo;
(c) foram disponibilizados pela Companhia aos assessores legais do Coordenador Líder os documentos
que tais assessores consideraram materialmente relevantes para a Oferta Global; e
(d) além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelo Coordenador Líder
documentos e informações adicionais relativos à Companhia, o Coordenador Líder declara que
tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que:
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(i) este Prospecto Definitivo contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta Global, dos valores mobiliários a serem ofertados, da Companhia, suas
atividades, sua situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer
outras informações relevantes;
(ii) as informações prestadas, por ocasião do arquivamento deste Prospecto Definitivo, bem como
as fornecidas e a serem fornecidas ao mercado durante a distribuição das ações objeto da Oferta
Global são, e serão, verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; e
(iii) este Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas
não se limitando, à Instrução CVM 400.”
Sendo o que cumpria para o momento, renovam os votos de estima e consideração e subscrevem-se,

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
_________________________
Nome:
Cargo:
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_________________________
Nome:
Cargo:

ESTATUTO SOCIAL
DA
CSU CARDSYSTEM S.A.
CAPÍTULO I – Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social
Artigo 1º – CSU CARDSYSTEM S.A é uma sociedade por ações, regida pelo presente estatuto e pelas
disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Artigo 2º - A Companhia tem sede na Avenida Andrômeda, nº 2.000, nível 6 do bloco 5, nível 6 do
bloco 6, nível 5 do bloco 6, nível 6 do bloco 7, localizados no 3º andar do bloco 5, 3º andar do bloco 6,
2º andar do bloco 6 e 2º andar do bloco 7, bairro Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.
Parágrafo Único – Por deliberação da Diretoria, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais,
escritórios, agências ou depósitos em qualquer ponto do território nacional ou no
exterior.
Artigo 3º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
Artigo 4º - A Companhia tem por objeto:
a)

implantar, administrar, assessorar e prestar consultoria e serviços vinculados a sistemas de:
i.

cartões de crédito e de uso múltiplo;

ii.

cartões de crédito de aceitação restrita;

iii. cartões de débito;
iv. cartão inteligente (smart card);
v.

centrais de atendimento telefônico.

b) prestar serviços de processamento eletrônico de dados através de sistemas próprios ou de
terceiros, bem como desenvolver e implantar, prestar consultoria, assistência técnica e
representação de programas no que tange a processamento eletrônico de dados;
c)

representar produtos e serviços por conta de terceiros;

d) prestar serviços de gestão terceirizada de todo o ciclo de crédito, englobando a pesquisa e
análise de cadastro, a concessão de limites de crédito, recuperação de valores, dentre outras
atividades relacionadas;
e)

desenvolver atividades promocionais para terceiros, abrangendo:
i.

desenvolvimento, comercialização e/ou compra, venda e importação de serviços e bens,
inclusive brindes, em nome próprio ou de terceiros, para premiações, promoções, sorteios
e/ou utilização em campanhas de marketing;

ii.

realização de premiações, sorteios e outras formas de reconhecimento;

iii. produção direta ou terceirizada de catálogos, revistas e malas diretas, inclusive eletrônicas;
iv. gerenciamento e administração de serviços de entrega de mercadorias por conta própria
e/ou por ordem de terceiros;

A-20

f)

filiar e administrar redes de estabelecimentos comerciais para captura de transações e
implementação de programas de descontos e benefícios;

g) desenvolver atividades de comércio e serviços eletrônicos via internet;
h) prestar serviços de consultoria, assistência técnica, administração, assessoria e implantação de
sistemas de centrais de atendimento telefônico e de telemarketing em programas de
fidelização de clientes;
i)

assessorar, implementar e administrar programas para fidelização de cliente a determinado
produto, marca ou instituição, inclusive através da concessão de benefícios, prêmios,
descontos, dentre outros;

j)

comercializar produtos nacionais e importados, inclusive com a utilização de catálogos e
telemarketing;

k)

desenvolver, implantar e administrar bancos de dados, estudos e pesquisas de mercado;

l)

prestar serviços de consultoria e assessoria na itermediação de negócios e realização de
parcerias comerciais; e

m) participar em outras sociedades, civis ou comerciais, nacionais ou estrangeiras, como sócia,
quotista ou acionista.
CAPÍTULO II – Capital e Ações
Artigo 5º - O capital social é de R$28.943.103,61 (vinte e oito milhões, novecentos e quarenta e três
mil, cento e três reais e sessenta e um centavos), integralmente subscrito e integralizado, dividido em
43.000.000 (quarenta e três milhões) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo Único - O capital social pode ser aumentado mediante a emissão de até 4.300.000 (quatro
milhões e trezentas mil) ações ordinárias, totalizando 47.300.000 (quarenta e sete
milhões e trezentas mil) ações ordinárias, independentemente de reforma
estatuária, por deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá,
também, estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de
sua integralização.
Artigo 6º - O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e a cada ação
ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembléias Gerais.
Artigo 7º - A ação é indivisível em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma
pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
Artigo 8º - As ações serão escriturais e serão mantidas em conta de depósito em instituição financeira
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em nome de seus titulares, sem emissão de
certificados, podendo o custo de transferência e averbação, assim como o serviço relativo às ações
custodiadas, ser cobrado do acionista.
Artigo 9º - Fica vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.
Artigo 10 - Em caso de aumento de capital por subscrição de novas ações, emissão de debêntures
conversíveis em ações e/ou bônus de subscrição, os acionistas terão direito de preferência para a
subscrição de tais valores mobiliários, na forma do disposto no artigo 171 da lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”).
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Parágrafo Único - A critério da Assembléia Geral, poderá ser excluído o direito de preferência, ou
reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações, debêntures
conversíveis em ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta
por ações, em oferta pública de aquisição de controle.
Artigo 11 - A Companhia poderá, por deliberação da Assembléia Geral, outorgar opção de compra ou
subscrição de ações a seus administradores e empregados, não se aplicando o direito de preferência
dos acionistas.
Artigo 12 - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir suas
próprias ações, para posterior cancelamento ou alienação, observadas as condições e requisitos
expressos no artigo 30 da lei nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis.
CAPÍTULO III – Assembléias Gerais
Artigo 13 - A Assembléia reunir-se á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao
término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem,
observadas, em sua convocação as prescrições legais pertinentes e as disposições deste Estatuto.
Parágrafo Único – As Assembléias Gerais serão convocadas na forma da lei com, no mínimo, 15
(quinze) dias de antecedência.
Artigo 14 - A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração, ou, na sua ausência, por seu substituto, ao qual caberá a designação do secretário.
Parágrafo Único. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração ou de seu substituto, o
presidente e o secretário serão escolhidos pelos acionistas presentes.
Artigo 15 - As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste
Estatuto, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.
CAPÍTULO IV – Administração da Companhia
Artigo 16 – A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria,
observadas as disposições legais e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º – A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo
administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão.
Parágrafo 2º - A posse dos administradores está condicionada à prévia subscrição do Termo de
Anuência dos Administradores previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA.
Parágrafo 3º - Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos.
Artigo 17 – A Assembléia fixará anualmente uma verba global ou individual para distribuição entre os
administradores. No caso da Assembléia Geral fixar a remuneração global, caberá ao Conselho de
Administração efetuar a distribuição da verba individualmente.
Seção I – Conselho de Administração
Artigo 18 – O Conselho de Administração será composto por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 9
(nove) membros, acionistas, residentes ou não no país e eleitos pela Assembléia Geral, e por ela
destituíveis a qualquer tempo.
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Parágrafo 1º - Na eleição dos membros do Conselho de Administração, a Assembléia Geral primeiro
determinará, pelo voto majoritário, o número dos membros do Conselho a serem eleitos.
Parágrafo 2º - No mínimo, 20% (vinte por cento) dos Conselheiros deverão ser Conselheiros
Independentes, tal como definido no Parágrafo 3º. Também será (ão) considerado(s) como
independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, parágrafos 4°
e 5º da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo 3º - Para os fins deste Artigo, o termo “Conselheiro Independente” significa o Conselheiro
que: (i) não tem qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não é Acionista
Controlador (tal como definido no artigo 40, parágrafo único deste Estatuto), cônjuge ou parente até
segundo grau daquele, ou não é ou não foi, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a Companhia ou
entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino
e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou
diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de Companhia controlada pela Companhia; (iv)
não é fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em
magnitude que implique perda de independência; (v) não é funcionário ou administrador de
Companhia ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia;
(vi) não é cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; (vii) não
recebe outra remuneração da Companhia além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de
participação no capital estão excluídos desta restrição).
Artigo 19- – O prazo do mandato dos membros do Conselho de Administração será unificado de 1
(um) ano, admitida a reeleição.
Artigo 20 - Caberá aos membros do Conselho de Administração, em sua primeira reunião, indicar, por
maioria de votos, o Presidente.
Parágrafo 1º - O presidente do Conselho de Administração, será substituído, nos seus impedimentos
ou ausências, por um dos outros membros, escolhido por seus pares, em decisão por maioria de votos.
Parágrafo 2º - Em caso de impedimento ou vacância de cargo de Conselheiro, por mais de 30 (trinta)
dias, o Conselho de Administração deverá convocar Assembléia Geral para preenchimento do
respectivo cargo.
Artigo 21 – O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente, uma vez em cada trimestre do
ano civil e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, sendo convocado por
qualquer Conselheiro ou por qualquer acionista, mediante carta contendo a ordem do dia, a ser
encaminhada a todos os Conselheiros em exercício, com aviso de recebimento, via fac-símile ou ainda
por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Diretor Presidente com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
Parágrafo 1º - Desde que convocadas na forma prevista neste artigo, serão válidas as reuniões do
Conselho que contarem com a presença de, no mínimo, 4 (quatro) dos membros em exercício. Serão
considerados presentes os membros que participarem da reunião através de conferência telefônica ou
que se manifestarem por escrito até o encerramento da reunião, por meio de fac-símile ou ainda por
correio eletrônico.
Parágrafo 2º - Os votos dos Conselheiros que forem encaminhados na forma prevista no parágrafo 1º
deste artigo, serão arquivados na sede social da Companhia.
Parágrafo 3º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por decisão da maioria
de seus membros.
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Parágrafo 4º - O Presidente do Conselho Administrativo terá voto de qualidade somente na hipótese
de empate na votação de determinada matéria.
Artigo 22 – Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam
cometidas por lei ou por este Estatuto:
i.

fixar a orientação geral dos negócios sociais;

ii.

convocar a Assembléia Geral;

iii. eleger e destituir os Diretores da Companhia;
iv. supervisionar os atos da Diretoria;
v.

manifestar-se previamente sobre o relatório da administração e contas da diretoria e sobre
qualquer assunto a ser submetido à Assembléia Geral; e

vi. deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem
garantia real.
Parágrafo único. Compete ainda ao Conselho de Administração deliberar sobre as seguintes matérias,
as quais estão sujeitas ao voto afirmativo de, no mínimo, 5 (cinco) membros do
Conselho de Administração para sua aprovação:
(a)

a contratação de empréstimos não previstos no plano anual de negócios da
Companhia, que sejam individualmente ou no seu agregado superior a 25% (vinte e
cinco por cento) do faturamento bruto anual do último exercício social;

(b)

a criação de qualquer hipoteca, penhor ou outras garantias, sobre a Companhia ou
seus ativos, fora do curso normal de negócios, em benefício de terceiros;

(c)

a celebração ou alteração de contrato existente previamente aprovado pelo conselho
de administração em relação a seguro pessoal do Diretor Presidente ou outro
executivo chave da Companhia;

(d)

qualquer operação individual entre a Companhia, de um lado, e seus acionistas
controladores ou afiliadas de seus acionistas controladores de outro lado;

(e)

nomeação e substituição dos auditores independentes da Companhia, que deverão ser
uma das quatro maiores firmas de auditoria independentes de reputação e
conhecimento nacional e internacional e de notório conhecimento em operações
internacionais e nomeação e substituição dos assessores jurídicos corporativos
externos da Companhia , exceto para as contratações de serviços eventuais nas áreas
legal, contábil e financeira com outras empresas de consultoria;

(f)

início de ações judiciais fora do curso normal de negócios;

(g)

alterações significativas nas políticas de compensação e benefícios
administradores, exceto ajustes periódicos de atualização a mercado;

(h)

qualquer operação de aquisição ou investimento, com ou sem incorporação de outros
negócios e companhias, por compra ou opção de compra, do todo ou parcela do
capital, em valores individuais ou cumulativos num exercício social, superiores a 20%
(vinte por cento) o valor do faturamento bruto anual do último exercício social;

(i)

a concessão de garantias de qualquer natureza em favor de terceiros, salvo no curso
normal dos negócios da Companhia;
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dos

(j)

transferências isoladas ou cumulativamente num exercício, de qualquer ativo da
Companhia, em valor contábil atualizado superior num exercício social a 15% (quinze
por cento) do faturamento bruto anual do último exercício social;

(k)

qualquer proposta para pagar ou distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio,
individuais ou cumulativos nos últimos 12 meses, que seja superior a 80% (oitenta por
cento) do lucro líquido da Companhia;

(l)

qualquer redução do capital autorizado, bem como o resgate ou a amortização de ações;

(m)

quaisquer propostas de alterações do Estatuto Social da Companhia;

(n)

aprovação de qualquer proposta de fusão, cisão e incorporação envolvendo a
Companhia;

(o)

mudanças do negócio ou objeto social da Companhia, exceto alterações e ajustes no
curso ordinário dos seus negócios, incluindo a atuação em novas áreas de negócios;

(p)

aprovação de proposta de pedido ou suspensão de liquidação, dissolução, falência,
recuperação judicial ou extrajudicial ou outro procedimento voluntário de
reorganização financeira da Companhia; e

(q)

emissão de debêntures ou outros títulos de dívida pela Companhia em montante
superior a 25% (vinte e cinco por cento) do faturamento bruto anual do último
exercício social ou se envolver participação nos lucros ou conversão em ações da
Companhia.
Seção II - Diretoria

Artigo 23 – A Diretoria será constituída por, no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) Diretores,
acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a
qualquer tempo, que terão as seguintes designações, sendo autorizada a cumulação de funções por
um mesmo Diretor: Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores e os demais Diretores sem
designação específica.
Artigo 24 - O prazo do mandato dos membros da Diretoria é de 1 (um) ano, admitida a reeleição.
Artigo 25 - Nos seus impedimentos ou ausências, o Diretor Presidente será substituído por qualquer
outro diretor, eleito pela maioria dos diretores, que assumirá cumulativamente o cargo de Diretor
Presidente até a primeira reunião subseqüente do Conselho de Administração, que lhe designará
substituto pelo restante do prazo de gestão, se for o caso.
Parágrafo Único - Os demais Diretores serão substituídos, em casos de ausência ou impedimento
temporário, por outro Diretor, escolhido pela Diretoria. Esta lhe dará, em caso de
vacância, substituto provisório, até que o Conselho de Administração eleja seu
substituto definitivo pelo restante do prazo de gestão.
Artigo 26 – A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus membros, com 3 (três) dias de
antecedência,com a presença da maioria dos seus membros e as suas deliberações serão tomadas pela maioria
dos presentes, cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade em caso de empate.
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Parágrafo 1º - É dispensado o interregno de 3 (três) dias quando a Diretoria se reunir com a presença,
ou representação, de todos os seus membros.
Parágrafo 2º - Em todas as reuniões da Diretoria, é admitido que o Diretor ausente seja representado por um
de seus pares, seja para formação de quorum, seja para votação, e, igualmente são admitidos votos por carta,
telegrama, fac-símile ou ainda por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo
Diretor Presidente, quando recebidos na sede social até o momento da reunião.
Parágrafo 3º - Os votos dos Diretores que forem encaminhados na forma prevista no Parágrafo 2º
deste artigo serão arquivados na sede social.
Artigo 27 - A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários à consecução do objeto
social, por mais especiais que sejam, inclusive para transigir, renunciar, firmar compromissos, confessar
dívidas a fazer acordos, adquirir, alienar e onerar bens movéis e imóveis, desde que observadas as
disposições legais ou estatutárias pertinentes e as deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pelo
Conselho de Administração. São atribuições da Diretoria:
a)

gerir a Companhia em conformidade com as políticas e objetivos definidos pelo Conselho de
Administração;

b) apresentar, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do final de cada ano, o Plano de
Operações da Companhia;
c)

apresentar ao Conselho de Administração o Relatório da Diretoria e as demonstrações
financeiras previstas em lei, depois de submetidas ao parecer do Conselho Fiscal, se instalado;

d) deliberar sobre a instalação, transferência ou extinção de filiais, agências, escritórios e outras
dependências da Companhia; e
e)

representar a Companhia ativa e passivamente judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo
28 abaixo.

Parágrafo 1º – Compete ao Diretor Presidente, além de coordenar a ação dos Diretores e de dirigir a
execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia: (a) convocar e presidir
as reuniões da Diretoria; e (b) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as
atividades da Companhia e o andamento das suas operações.
Parágrafo 2º – Compete ao Diretor de Relações com Investidores representar a Companhia perante a
Comissão de Valores Mobiliários, acionistas, investidores, bolsas de valores, Banco Central do Brasil e
demais órgãos relacionados com as atividades do mercado de capitais.
Parágrafo 3º - Compete aos Diretores assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos
negócios da Companhia e exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido atribuídas
pelo Conselho de Administração.
Artigo 28 – A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:
a)

conjuntamente, por dois Diretores, nos atos normais de gestão que constituem atribuição da
Diretoria;

b) conjuntamente, por um Diretor e um procurador, ou por dois procuradores, de acordo com os
poderes que lhes houverem sido conferidos nos respectivos instrumentos de mandato,
observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo;
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c)

conjuntamente, por dois Diretores, nas cartas de preposição, autorizações e instrumentos de
mandato outorgados para funcionários da Companhia para representá-la perante repartições
públicas; e

d) isoladamente por um Diretor ou um procurador, de acordo com os poderes que lhe houverem
sido conferidos nos respectivos instrumentos de mandato e observado o disposto nos
parágrafos 1º e 2º, infra.
Parágrafo 1º - A representação da Companhia por um só Diretor ou procurador está limitada ao
seguintes atos:
a)

endosso de cheque, duplicatas ou ordens de pagamento em favor de estabelecimentos
bancários, para efeitos de depósito, caução, penhor mercantil ou cobrança, inclusive para
assinar os respectivos contratos, propostas e borderaux;

b)

representação perante quaisquer repartições publicas federais, estaduais e municipais, Banco
Central do Brasil, Banco do Brasil, inclusive Departamento do Comércio Exterior, Carteira de
Câmbio e quaisquer outras, Secretaria da Fazenda, autarquias e Correios e Telégrafos;

c)

representação perante a justiça do Trabalho e Sindicatos, inclusive para a matéria de admissão,
suspensão ou demissão de empregados e/ou acordos trabalhistas.

Parágrafo 2º - Salvo quando para fins judiciais e observado o diposto no item “c” do caput do artigo
28 acima, todos os demais mandatos outorgados pela Companhia terão o prazo de vigência
determinado e serão sempre outorgados pelo Diretor Presidente.
Artigo 29 - Em operações estranhas aos objetivos sociais, é vedado aos Diretores concederem fianças
ou avais em nome da Companhia, bem como contraírem obrigações de qualquer natureza,
respondendo cada um deles pessoalmente pela infringência deste artigo.
CAPÍTULO V –Conselho Fiscal
Artigo 30 – A Companhia não terá Conselho Fiscal permanente, sendo que este somente se instalará
mediante convocação dos acionistas, de acordo com as disposições legais.
Artigo 31 – Caso solicitado seu funcionamento, o Conselho fiscal será composto de 3 (três) membros
efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral.
Artigo 32 – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será determinada pela Assembléia Geral
que os eleger.
Artigo 33 - Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo,
lavrado em livro próprio. A posse será condicionada à assinatura do Termo de Anuência dos Membros
do Conselho Fiscal, previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA.
CAPITULO VI – Exercício Social e Distribuição de Lucros
Artigo 34 – O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano,
quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação comercial e fiscal.
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Artigo 35 – Dos lucros líquidos apurados, serão destinados:
a)

5% (cinco por cento), para a Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; e

b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado, calculado de acordo com
o artigo 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição aos acionistas a titulo de dividendo
obrigatório.
Parágrafo Único - O saldo dos lucros líquidos terá a destinação determinada pela Assembléia Geral
com base na proposta da administração. Caso o saldo das reservas de lucros
ultrapasse o capital social,, a Assembléia Geral deliberará sobre aplicações do
excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na
distribuição de dividendos adicionais aos acionistas.
Artigo 36 – O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar, aos acionistas, juros sobre o
capital próprio, na forma da legislação vigente, os quais serão imputados ao valor do dividendo
estatutário, integrando tal valor ao montante dos dividendos distribuídos pela Companhia.
Artigo 37 – A Diretoria poderá levantar balanços intermediários e declarar dividendos a contas de
lucros apurados nesses balanços, observadas as restrições legais.
Artigo 38 – A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários a conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no ultimo balanço anual ou semestral aprovado em assembléia.
Artigo 39 - Nos termos do que dispõe o artigo 190 da Lei nº 6.404/76, a Assembléia Geral que aprovar
as contas do exercício social poderá determinar a distribuição de até 10% (dez por cento) do resultado
do exercício social, após os ajustes determinados pelo artigo 189 da Lei nº 6.404/76, aos
administradores da Companhia, como participação nos lucros sociais.
Parágrafo 1o - A distribuição da participação nos lucros em favor dos administradores somente
poderá ocorrer nos exercícios em que for assegurado aos acionistas o pagamento do dividendo mínimo
obrigatório previsto neste Estatuto Social.
Parágrafo 2o – Compete ao Conselho de Administração fixar os critérios de atribuição aos
administradores da participação nos lucros.
CAPÍTULO VII - Alienação do Controle Acionário
Cancelamento do Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado
Artigo 40 - A Alienação de Controle da Companhia tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o
adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais
acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista
Controlador Alienante.
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Parágrafo Único - Para os fins deste Estatuto, os seguintes termos iniciados em letras maiúsculas terão
os seguintes significados: “Acionista Controlador” significa o acionista ou o grupo
de acionistas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum que
exerça o Poder de Controle da Companhia. “Acionista Controlador Alienante”
significa o Acionista Controlador quando este promove a alienação de controle da
Companhia. “Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de
forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou
compartilhado do Poder de Controle da Companhia. “Ações em Circulação”
significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo
Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da
Companhia e aquelas em tesouraria. “Alienação de Controle da Companhia”
significa a transferência à terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle. “Poder
de Controle” significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais
e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta,
de fato ou de direito. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação
à pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob
controle comum (grupo de controle) que seja titular de ações que lhe tenham
assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas
Assembléias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe
assegurem a maioria absoluta do capital votante. “Valor Econômico” significa o
valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado por empresa
especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em
outro critério que venha a ser definido pela CVM.
Artigo 41 - A oferta pública referida no artigo anterior também deverá ser realizada: a) nos casos em
que 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 de Controle da
Companhia; e b) 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
BOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que o comprove.
Artigo 42 -Aquele que já detiver ações da Companhia e venha a adquirir o Poder de Controle, em
razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo
qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: a) efetivar a oferta pública referida no artigo 40
deste Estatuto Social; e b) ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de valores
nos 6 (seis) meses anteriores à data de Alienação de Controle da Companhia, devendo pagar a estes a
eventual diferença entre o preço pago ao Acionista Controlador Alienante e o valor pago em bolsa de
valores por ações da Companhia nesse mesmo período, devidamente atualizado até o momento do
pagamento pelo IPCA.
Artigo 43 – A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o Comprador do Poder
de Controle ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto esse(s) não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores, previsto no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado da BOVESPA, e que será imediatamente enviado a BOVESPA.
Parágrafo Único – Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício de Poder de
Controle poderá ser registrado na sede da Companhia, sem que os seus
signatários tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores, que será
imediatamente enviado a BOVESPA.
Artigo 44 - Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada para o cancelamento do registro de
companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor
Econômico apurado em laudo de avaliação.
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Artigo 45 - Caso os acionistas reunidos em Assembléia Geral Extraordinária deliberem: (a) a saída da
Companhia do Novo Mercado para que suas ações tenham registro para negociação fora do Novo
Mercado ou (b) reorganização societária da qual a companhia resultante não seja admitida para
negociação no Novo Mercado, o acionista, ou grupo de acionistas, que detiver o Poder de Controle da
Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações dos demais acionistas da Companhia.
O preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de
avaliação, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 46 - O laudo de avaliação previsto nos artigos 44 e 45 deste Estatuto Social deverá ser
elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e independente quanto ao Poder
de Controle da Companhia, seus administradores e controladores, devendo o laudo também satisfazer
os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei nº 6.404/76 e conter a responsabilidade prevista no
parágrafo 6º do mesmo artigo da lei.
Parágrafo 1º - A escolha da empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico
da Companhia é de competência privativa da Assembléia Geral, a partir da apresentação, pelo
Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os
votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em
Circulação presentes na Assembléia Geral, que se instalada em primeira convocação deverá contar com
a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de 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.
Parágrafo 2º - Os custos de elaboração do laudo de avaliação exigido deverão ser assumidos
integralmente pelo ofertante.
CAPÍTULO VIII - Juízo Arbitral
Artigo 47 - A Companhia, seus acionistas, Administradores e os Membros do Conselho Fiscal obrigamse a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada ouoriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos , das disposições contidas na Lei n.º 6.404/76, neste Estatuto, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação do Novo Mercado e do
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado.
Parágrafo Único - A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia,
bem como à execução, interpretação e validade da presente cláusula
compromissória. O Tribunal arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma
estabelecida no artigo 7.8 do Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral
terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser
proferida a Sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria
Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as
disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem.
CAPITULO IX –Liquidação
Artigo 48 – A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembléia Geral o órgão
competente para determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante e Conselho Fiscal, se for o
caso, que deverá atuar nesse período.
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CAPITULO X –Disposições Finais
Artigo 49 – A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo
expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembléia Geral ou do Conselho de
Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas
devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado
no referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à
transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações
e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo
de acionistas.
Artigo 50 – Fica eleito o foro da capital do Estado de São Paulo, para dirimir duvidas e controvérsias
oriundas deste Estatuto.
Artigo 51 – Os direitos e obrigações previstos no páragrafo 2º do artigo 16, no artigo 33 e nos
Capítulos VII e VIII acima somente serão eficazes a partir da data em que a Companhia publicar o
anúncio de início da distribuição pública das ações, referente à primeira distribuição pública de ações
de emissão da Companhia a ser realizada após a obtenção pela Companhia do respectivo registro de
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários.
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CSU Cardsystem S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2005, de 2004 e de 2003
e parecer dos auditores independentes
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CSU Cardsystem S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Ativo
Circulante
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição sociais diferidos
Despesas antecipadas
Outros créditos

Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Empréstimos e adiantamentos a empregados
e diretores
Contratos de mútuo - partes relacionadas
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Outros créditos

Permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido

Total do ativo
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2005

2004

2003

8.491
12.001
34.609
1.039
202
4.383
444
530

685
33.410
713
7
2.906
286
2.446
390

1.134
302
22.942
664
455
1.277
1.119
2.097
396

61.699

40.843

30.386

3.635
(507)
3.848

4.134
(499)
2.765

4.134
(636)
2.184

200
1.383
327
6.801
53

2.531
84
2.696
53

267
1.309
1.355
557
53

15.740

11.764

9.223

184
52.840
25.226

184
45.135
-

195
38.150
3.718

78.250

45.319

42.063

155.689

97.926

81.672

CSU Cardsystem S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em milhares de reais

(continuação)

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Obrigações fiscais e sociais
Participação dos administradores
Provisões para despesas diversas
Outras obrigações

Exigível a longo prazo
Provisão para contingências
Empréstimos e financiamentos

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados

Total do passivo e patrimônio líquido

2005

2004

2003

10.551
14.578
16.593
9.224
2.862
1.298
2
141

10.333
705
13.130
3.557
3.398
1.152
440
274

10.085
873
9.585
4.337
2.004
881
1.325
228

55.249

32.989

29.318

17.352
27.547

12.674
1.367

10.245
-

44.899

14.041

10.245

37.805
89
17.647
-

37.805
89
3.084
9.918

37.805
89
2.440
1.775

55.541

50.896

42.109

155.689

97.926

81.672

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CSU Cardsystem S.A.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado

Receitas de prestação de serviços
Receitas de serviços
Deduções da receita bruta
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS

2005

2004

2003

335.709

246.015

189.869

(7.050)

(4.864)

(4.314)

(15.015)

(11.767)

(7.681)

(22.065)

(16.631)

(11.995)

313.644

229.384

177.874

(249.926)

(174.041)

(135.564)

63.718

55.343

42.310

(15.364)
(18.880)
(5.790)
1.174
375

(11.905)
(17.687)
(3.624)
778
(3.718)
349

(9.937)
(12.695)
(2.711)
685
(3.718)
408

(38.485)

(35.807)

(27.968)

25.233

19.536

14.342

94

54

11

25.327

19.590

14.353

(7.974)

(5.551)

(3.267)

17.353

14.039

11.086

(1.298)

(1.152)

Lucro líquido do exercício

16.055

12.887

10.183

Lucro líquido por ação do capital social no
fim do exercício - R$

0,1867

0,1498

0,1184

Receita líquida de prestação de serviços
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Mão-de-obra e benefícios
Gerais e administrativas
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Amortização do diferido
Outras receitas operacionais, líquidas

Lucro operacional
Resultado não operacional
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social e da participação de administradores
Imposto de renda e contribuição social
Lucro antes da participação de administradores
Participação de administradores

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(903)

A-53

89
89

37.805

89
-

37.805
-

37.805
-

-

-

-

89
-

37.805
-

-

Reserva
de capital

Capital
Social

3.887

803
-

3.084
-

644
-

2.440
-

510
-

1.930
-

Legal

13.760

13.760

-

-

-

-

-

Retenção
de lucros

Reservas de lucros

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Em 31 de dezembro de 2005

Em 31 de dezembro de 2004
Lucro líquido do exercício
Apropriação do resultado
Reserva legal
Dividendos propostos
Juros sobre o capital próprio
Retenção de lucros

Em 31 de dezembro de 2003
Lucro líquido do exercício
Apropriação do resultado
Reserva legal
Juros sobre o capital próprio

Em 31 de dezembro de 2002
Lucro líquido do exercício
Apropriação do resultado
Reserva legal
Dividendos propostos
Juros sobre o capital próprio

Em milhares de reais

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

CSU Cardsystem S.A.

-

(803)
(6.610)
(4.800)
(13.760)

9.918
16.055

(644)
(4.100)

1.775
12.887

(510)
(6.796)
(5.000)

3.898
10.183

Lucros
acumulados

55.541

(6.610)
(4.800)
-

50.896
16.055

(4.100)

42.109
12.887

(6.796)
(5.000)

43.722
10.183

Total

CSU Cardsystem S.A.
Demonstrações das origens e aplicações de recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Origens dos recursos
Das operações sociais
Lucro líquido do exercício
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante
Depreciação
Amortização
Valor residual do ativo permanente baixado
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para contingências

De terceiros
Empréstimos e financiamentos
Total dos recursos obtidos

2005

2004

2003

16.055

12.887

10.183

10.725
56
(1.083)
4.678

8.687
3.718
155
(581)
2.429

6.393
3.718
387
799
3.191

30.431

27.295

24.671

26.180

1.367

-

56.611

28.662

24.671

Aplicações dos recursos
Aumento do realizável a longo prazo
No ativo permanente
Imobilizado
Diferido
Dividendos e juros sobre o capital próprio

2.893

1.960

883

18.486
25.226
11.410

15.816
4.100

11.219
11.796

Total dos recursos aplicados

58.015

21.876

23.898

Aumento (redução) no capital circulante

(1.404)

6.786

773

61.699
40.843

40.843
30.386

30.386
23.129

20.856

10.457

7.257

55.249
32.989

32.989
29.318

29.318
22.834

22.260

3.671

6.484

(1.404)

6.786

773

Variações no capital circulante
Ativo circulante
No fim do exercício
No início do exercício

Passivo circulante
No fim do exercício
No início do exercício

Aumento (redução) no capital circulante

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1

Contexto operacional
As operações da CSU Cardsystem S.A. ("CSU" ou "Companhia") compreendem a prestação
de serviços de processamento de cartões de crédito e de uso múltiplo, a gestão e
operacionalização de teleatendimento ("call centers"), a prestação de serviços de cobrança e
concessão de crédito e o desenvolvimento e gestão operacional de programas de
relacionamento e fidelização. As operações da CSU são administradas em unidades de
negócios, a saber: "Cardsystem" (processamento de cartões), "Telesystem" (serviços de "call
center"), "Credit&Risk" (análise de crédito e cobrança) e "MarketSystem" (programas de
relacionamento e fidelização).
Em 28 de dezembro de 2005, a CSU adquiriu a totalidade das quotas representativas do
capital social da Global Investments do Brasil Participações Ltda. ("Global"), que possuía a
totalidade das quotas representativas do capital social da Marketsystem Ltda.
("Marketsystem"), pelo valor de R$ 24.500, gerando um ágio no valor de R$ 24.449.
Em 29 de dezembro de 2005, os acervos líquidos contábeis da Global e da Marketsystem
foram incorporados ao Balanço Patrimonial da CSU, sendo a data base para estas
incorporações, os dias 20 de dezembro e de 30 de novembro de 2005, respectivamente.
Os acervos líquidos contábeis da Global e da Marketsystem foram apurados com base em
Laudos de Avaliação emitidos por peritos independentes, conforme mencionado em Ata de
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 24 de janeiro de 2006.
O acervo líquido incorporado, após eliminações dos saldos entre as empresas Global e
Marketsystem, está resumido a seguir:
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos

4
1.179
372
221
95

Permanente
Imobilizado

88

Total de ativos

1.959
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Passivo
Circulante
Empréstimos
Fornecedores
Obrigações fiscais e sociais
Outras obrigações

(409)
(563)
(932)
(4)

Total de passivos

(1.908)

Acervo líquido contábil

51

O resultado líquido das operações da Marketsystem já está incorporado às demonstrações
financeiras da Companhia.

2

Apresentação das demonstrações financeiras
e principais práticas contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários CVM. Exceto pelo mencionado no item 2(b), as práticas contábeis foram aplicadas de forma
consistente com aquelas adotadas em 31 de dezembro de 2004 e de 2003.
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da
Companhia incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo
imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisões necessárias para
passivos contingentes, determinações de provisões para imposto de renda e outras similares.
Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.
Determinados valores nas demonstrações financeiras comparativas, dos exercícios findos em
31 de dezembro de 2004 e de 2003, foram reclassificados para estar consistentes com a
apresentação do exercício atual.
Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o objetivo de realizar uma oferta de
ações, e considera a inclusão de três anos para os balanços patrimoniais, para as
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, das origens e aplicações de
recursos e notas explicativas. Adicionalmente, as notas explicativas foram expandidas e
diferem daquelas anteriormente apresentadas pela Companhia.
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(a)

Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As receitas e respectivos custos
associados são reconhecidos quando da efetiva prestação dos serviços, independente do
faturamento. A provisão para o imposto de renda é constituída com a inclusão da parcela de
incentivos fiscais. Os tributos diferidos foram reconhecidos considerando as alíquotas vigentes
para o imposto de renda e a contribuição social sobre as diferenças temporárias, na extensão
em que sua realização seja provável.

(b)

Ativos circulante e realizável a longo prazo
São demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e
as variações monetárias auferidos, e deduzidos da provisão necessária, quando aplicável,
para refletir os valores de realização.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada com base nas perdas avaliadas
como prováveis, tomando-se por base a avaliação individual de cada caso pela administração,
suportado pela opinião de seus consultores jurídicos, bem como nas experiências passadas
em casos semelhantes, cujo montante é considerado suficiente para cobrir perdas na
realização das contas a receber.
Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior aos custos de reposição
ou aos valores de realização.
Até 30 de junho de 2005, os gastos incorridos antes do início da prestação de serviços em
novos contratos, como despesas iniciais de contratação e implementação de infra-estrutura,
treinamento etc., eram considerados como despesas antecipadas e amortizados pelo prazo
dos respectivos contratos (geralmente dois anos). O registro destes gastos era feito na rubrica
"Despesas antecipadas", no ativo circulante e no ativo realizável a longo prazo. Gastos desta
mesma natureza incorridos após o início da prestação de serviços são contabilizados como
despesa no resultado do exercício. A partir de 1o. de julho de 2005, novos gastos dessa
natureza passaram a ser registrados no ativo diferido (Nota 8) e amortizados quando do início
da prestação dos serviços, pelo prazo dos respectivos contratos.
Como descrito na Nota 5, são constituídos créditos tributários de imposto de renda e
contribuição social sobre diferenças temporárias.
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(c)

Ativo permanente
Demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos:

(d)

.

Gastos com informática referentes ao desenvolvimento e aprimoramento dos softwares,
que contribuirão para a geração futura de recursos para a Companhia, aumento da
eficiência e continuidade de utilização econômica dos mesmos, são capitalizados no
imobilizado e amortizados pelo prazo remanescente dos softwares que lhes deram origem.

.

Depreciação do imobilizado é calculada e registrada com base no método linear,
considerando taxas que contemplam a vida útil-econômica dos bens, a partir da entrada
em operação desses bens (Nota 7).

.

Amortização do diferido, decorrente do resultado de incorporações e dos diferimentos de
despesas, nos prazos descritos na Nota 8.

Passivos circulante e exigível a longo prazo
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. A provisão para imposto de
renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida de adicional específico à alíquota de 10%.
Foi constituída, também, provisão para a contribuição social, à alíquota de 9%, calculada com
base no lucro antes do imposto de renda.

3

Contas a receber de clientes
Os saldos a receber de clientes correspondem basicamente ao faturamento dos serviços
prestados, cujo recebimento ocorre em média até o décimo dia útil do mês subseqüente, bem
como à apropriação proporcional da receita pelos serviços prestados até o final do mês de
competência e que serão faturados no mês subseqüente.
Em 31 de dezembro de 2005, de 2004 e de 2003, a Companhia tem créditos a receber no
montante de R$ 3.128, registrados no realizável a longo prazo, referentes à parte das verbas
decorrentes de rescisões contratuais antecipadas solicitadas por três clientes, bem como
parte de serviços prestados pendentes por estes mesmos clientes. A administração, com base
em suas experiências passadas, bem como na opinião de seus consultores jurídicos, entende
que a Companhia obterá êxito nas suas ações de cobrança nas esferas administrativa e
judicial por estar totalmente suportada pelas condições e cláusulas contratuais, não
esperando, portanto, incorrer em perdas com respeito aos saldos registrados.
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4

Impostos a recuperar

Imposto de renda a compensar
Contribuição social a compensar
COFINS a compensar
PIS a compensar
Outros

5

2005

2004

2003

1.870
1.258
329
72
854

460
915
743
198
590

364
65
21
21
806

4.383

2.906

1.277

Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos referem-se a créditos tributários de
imposto de renda e contribuição social sobre diferenças temporárias, principalmente
relacionadas à provisão para contingências, que serão utilizados com a geração de lucros
tributáveis futuros. Não existem obrigações fiscais diferidas.
A expectativa da administração da Companhia é de que esses créditos fiscais diferidos serão
realizados nos próximos cinco anos, quando da realização das diferenças temporárias, que
por sua vez estão em grande parte sujeitas a decisões judiciais.
Composição do imposto de renda e
contribuição social diferidos
2005

2004

2003

Ativo
Diferenças temporárias
Provisão para contingências
Outras provisões

3.299
549

2.595
456

1.832
1.471

Total
Ativo circulante

3.848
-

3.051
(286)

3.303
(1.119)

Realizável a longo prazo

3.848

2.765

2.184
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Reconciliação da despesa com imposto
de renda e contribuição social
2005

2004

2003

Lucro antes do imposto de renda e contribuição
social e da participação de administradores
Alíquotas nominais - %

25.327
34

19.590
34

14.353
34

Imposto de renda e contribuição social
às alíquotas nominais

(8.611)

(6.661)

(4.880)

1.632
(1.144)

1.394
41
(510)

1.700
29
(139)

Juros sobre o capital próprio
Incentivos fiscais
Despesas indedutíveis, incluindo doações
Participação dos administradores
(contribuição social somente)
Outras diferenças permanentes, líquidas

6

117
32

104
81

82
(59)

Imposto de renda e contribuição social no resultado

(7.974)

(5.551)

(3.267)

Corrente
Diferido

(8.771)
797

(5.299)
(252)

(3.587)
320

(7.974)

(5.551)

(3.267)

Partes relacionadas
Os saldos e transações realizados com partes relacionadas estão demonstrados nos quadros
abaixo:
Ativo - contas a
receber de clientes
Empresa
Marketsystem Ltda. (i)
Marketsystem Ltda. (ii)
B2C System Ltda. (iii)
Montalcino Comércio de
Alimentos e Bebidas Ltda. (iv)

Receita (despesa)

2005

2004

2003

2005

2004

2003

-

186
-

193
-

1.656
(2.358)
(555)

1.678
(1.075)
-

1.338
(25)
-

-

-

-

(897)

(604)

(52)

-

186

193

(2.154)

(1)
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(i)

Refere-se a serviços de processamento e suporte operacional prestados à Marketsystem,
incorporada pela Companhia em 29 de dezembro de 2005.

(ii) Refere-se a serviços de gestão de programas de fidelização prestados pela
Marketsystem.
(iii) Referem-se a serviços de análise de processamento de dados prestados à Companhia.
(iv) Referem-se à despesas de promoção de eventos realizados pela Montalcino Comércio de
Alimentos e Bebidas Ltda. à Companhia.
Ativo - contratos de mútuo

Receita (despesa)

Empresa

2005

2004

2003

2005

2004

2003

Rail Sul S.A. (*)
Outros

1.334
49

2.487
44

1.245
64

175
5

450
1

222
11

1.383

2.531

1.309

180

451

233

(*) Referem-se a contratos de mútuo, indexados ao Índice Geral de Preços - Mercado IGP-M, com juros de 1% ao mês, sem data de vencimento.
Em 28 de dezembro de 2005, a CSU adquiriu, de um de seus acionistas controladores e de
dois de seus administradores, a totalidade das quotas representativas do capital social da
Global, que possuía a totalidade das quotas representativas do capital social da
Marketsystem, pelo valor de R$ 24.500, gerando um ágio no valor de R$ 24.449.
Em 31 de dezembro de 2005, os empréstimos e financiamentos estão garantidos por notas
promissórias do acionista Rail Sul S.A., conforme mencionado na Nota 9. Parte dos contratos
de arrendamento estão garantidos por notas promissórias do acionista Rail Sul S.A. no
montante de R$ 48.728.
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7

Imobilizado

Custo
Móveis e utensílios
Instalações
Equipamentos
Veículos
Sistema de processamento de dados
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Software Vision Plus
Sistemas - "customização"
Outros sistemas
Cessão de direitos de uso de software
Marcas e patentes
Imobilizado em andamento

Depreciação
acumulada

2005

2004

2003

Líquido

Líquido

Líquido

Taxas
anuais de
depreciação
-%
10
10
10
20
20
50
10
24
20
20
-

3.339
2.534
6.855
1.062
9.133
7.453
25.311
28.746
1.290
1.486
251
-

(1.971)
(549)
(3.823)
(649)
(4.780)
(5.000)
(10.262)
(6.762)
(776)
(48)
-

1.368
1.985
3.032
413
4.353
2.453
15.049
21.984
514
1.438
251
-

1.432
1.301
3.159
274
2.687
1.859
16.952
16.330
771
251
119

1.597
410
2.972
350
1.546
1.640
18.170
9.505
1.296
251
413

87.460

(34.620)

52.840

45.135

38.150

Os custos com o software Vision Plus estão sendo amortizados por um período de dez anos,
refletindo a vida útil econômica estimada para esse ativo, contados a partir de janeiro de 2001,
conforme laudo de avaliação emitido pela empresa Resource Informática Ltda.
A depreciação do período alocada ao custo dos serviços prestados monta a R$ 9.560 (2004 R$ 6.541 e 2003 - R$ 4.604) e a despesas operacionais, R$ 1.165 (2004 - R$ 2.146 e 2003 R$ 1.789).
Equipamentos arrendados
Parcela dos veículos e equipamentos utilizados pela Companhia é arrendada por meio de
contratos irretratáveis, cujo prazo de vencimento é de até quatro anos. Os compromissos
futuros assumidos em função desses contratos, relativamente às parcelas vincendas, podem
ser resumidos como segue:

Valor
Juros
nominal embutidos
Veículos
Equipamentos
Móveis
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2005

2004

2003

Valor
presente

Valor
presente

Valor
presente

275
68.518
6.440

(45)
(12.931)
(1.225)

230
55.587
5.215

657
24.853
-

1.095
12.342
-

75.233

(14.201)

61.032

25.510

13.437
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Os contratos em aberto possuem prazos que variam de 24 a 48 meses e possuem datas de
vencimento entre 2006 e 2009. Esses contratos são garantidos por notas promissórias da
própria Companhia e do acionista Rail Sul S.A.
Os contratos de arrendamento, caso fossem registrados como compra financiada dos bens,
representariam obrigações de R$ 61.032 (2004 - R$ 25.510 e 2003 - R$ 13.437) e ativos, ao
custo corrigido e depreciado, de R$ 51.349 (2004 - R$ 9.385 e 2003 - R$ 12.854), sendo a
correspondente despesa de depreciação do exercício findo em 31 de dezembro de 2005 de
R$ 9.737 (2004 - R$ 5.450 e 2003 - R$ 3.936). Os valores referentes às obrigações com
contratos de arrendamento, bem como as contraprestações, incluem os efeitos das variações
monetárias até a data-base de cada balanço patrimonial apresentado.
As contraprestações dos contratos de arrendamento são registradas no vencimento de cada
parcela e totalizaram R$ 20.935 em 2005 (2004 - R$ 12.625 e 2003 - R$ 8.578), dos quais
R$ 19.647 (2004 - R$ 11.754 e 2003 - R$ 7.863) foram registrados como custo dos serviços
prestados e R$ 1.288 (2004 - R$ 871 e 2003 - R$ 715) foram registrados como despesas
operacionais.

8

Diferido
2005
Ágio na aquisição de investimento
incorporado
Custo de implementação de serviços
Amortização acumulada

24.449
777
25.226

2004

35.983
(35.983)
-

2003

35.983
(32.265)
3.718

Os saldos do diferido de 31 de dezembro de 2004 e 2003 referiam-se ao resultado da
incorporação do patrimônio de controladas, basicamente relativo ao ágio pago por ocasião da
aquisição da participação acionária da Cardsystem S.A., ocorrida em 25 de julho de 1997, e
foram totalmente amortizados até 30 de dezembro de 2004.
O ágio na aquisição de investimentos em 31 de dezembro de 2005 refere-se ao resultado da
incorporação do patrimônio líquido da Global e da Marketsystem, conforme mencionado na
Nota 1. O ágio está fundamentado pela expectativa de resultados futuros e será amortizado
por 10 anos a partir de janeiro de 2006.
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A partir de 1o. de julho de 2005, gastos incorridos antes do início da prestação de serviços em
novos contratos, como despesas iniciais de contratação e implementação de infra-estrutura,
treinamento, passaram a ser considerados como ativo diferido e amortizados, a partir do início
da prestação dos serviços, pelo prazo dos respectivos contratos (geralmente dois anos).

9

Empréstimos e financiamentos

Passivo circulante
Contas garantidas (i)
Financiamentos (ii)
Exigível a longo prazo
Financiamentos (ii)

2005

2004

2003

8.205
6.373

705

873
-

14.578

705

873

27.547

1.367

-

42.125

2.072

873

(i)

Taxas indexadas ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI e com "spread" que varia de
0,30% a 0,35% a.m., sem prazo de vencimento definido.

(ii)

Taxas indexadas ao CDI e com "spread" de 0,165% a 0,2385%, com vencimento final em
28 de dezembro de 2009.

Os empréstimos e financiamentos são garantidos por notas promissórias do acionista Rail
Sul S.A.
Os montantes de longo prazo têm a seguinte composição, por ano de vencimento:

2006
2007
2008
2009
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2005

2004

10.997
5.118
11.432

684
683
-

27.547

1.367
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10

Salários e encargos sociais

Salários a pagar
Encargos sociais
Provisão de férias
Outros

11

Patrimônio líquido

(a)

Capital social

2005

2004

2003

3.538
3.266
9.534
255

2.671
2.630
7.816
13

1.594
2.221
5.763
7

16.593

13.130

9.585

O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2005, de 2004 e de 2003 está dividido
em 86.000.002 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 75.999.118 ordinárias da classe
"A", 9.999.884 ações ordinárias da classe "B", 501 ações preferenciais da classe "C", 209
ações preferenciais da classe "D", 81 ações preferenciais da classe "E", 116 ações
preferenciais da classe "F", e 93 ações preferenciais da classe "G", sem valor nominal.
As ações ordinárias da classe "A" garantem aos seus detentores o direito de eleger, em
separado, quatro membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo um deles o
Presidente desse Conselho, e aos detentores das ações ordinárias da classe "B" o direito de
eleger, em separado, um membro do Conselho de Administração e um membro, e respectivo
suplente, do Conselho Fiscal.
As ações preferenciais possuem os seguintes direitos e vantagens garantidos aos detentores
das:
·

ações preferenciais da classe “C”: possuem prioridade no reembolso do capital, sem direito
a prêmio, e o direito de indicar quatro membros do Conselho de Administração, a serem
eleitos pelos acionistas detentores de ações ordinárias da classe “A”;

·

ações preferenciais da classe “D”: possuem o direito a dividendos de 10% maiores do que
os distribuídos às ações ordinárias e prioridade na distribuição de dividendos;

·

ações preferenciais da classe “E”: possuem o direito a dividendos de 10% maiores do que
os distribuídos às ações ordinárias e prioridade no reembolso de capital, sem direito a
prêmio;
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·

ações preferenciais da classe “F”: prioridade na distribuição de dividendos e prioridade no
reembolso de capital, sem direito a prêmio;

·

ações preferenciais da classe “G”: prioridade na distribuição de dividendos e direito de
eleger, em separado, um membro do Conselho de Administração da Companhia e um
membro, e respectivo suplente, do Conselho Fiscal.

Conforme deliberado na Assembléia Geral Extraordinária de 31 de janeiro de 2006, foi
aprovada a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias e o grupamento de ações
na proporção de duas ações existentes para uma ação. Como conseqüência, a partir desta
data, todas as ações da Companhia possuem os mesmos direitos e vantagens.
(b)

Dividendos
De acordo com as disposições estatutárias, aos acionistas é assegurado um dividendo
mínimo anual de 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação societária, sujeito à
aprovação da Assembléia Geral de Acionistas.
A proposta de dividendos consignada nas demonstrações financeiras da Companhia, sujeita à
aprovação dos acionistas na Assembléia Geral, é assim demonstrada:
2005

2004

2003

Lucro líquido do exercício
Constituição da reserva legal

16.055
(803)

12.887
(644)

10.183
(510)

Base de cálculo dos dividendos

15.252

12.243

9.673

6.610
4.800

4.100

6.796
5.000

Total

11.410

4.100

11.796

Porcentagem sobre a base de cálculo
dos dividendos

74,8%

33,5%

121,9%

Dividendos propostos
Juros sobre o capital próprio

Para fins de apresentação, os juros sobre o capital próprio são apresentados como
distribuição do lucro líquido do exercício, conforme previsto na Deliberação CVM no. 207/96.
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(c)

Reserva para retenção de lucros
A administração da Companhia proporá à Assembléia Geral dos Acionistas a destinação do
saldo de lucros acumulados em 31 de dezembro de 2005, no montante de R$ 13.760, para
reinvestimento nos negócios da Companhia.

12

Provisão para contingências
Nas datas das demonstrações financeiras, a Companhia apresentava os seguintes passivos e
os correspondentes depósitos judiciais relacionados a contingências:
Provisão para
contingências

Depósitos judiciais

Contingências tributárias
Contingências trabalhistas
e previdenciárias
Reclamações cíveis

2005

2004

2003

2005

2004

2003

5.791

2.018

557

16.495

11.779

9.746

415
595

151
527

-

457
400

495
400

99
400

6.801

2.696

557

17.352

12.674

10.245

A movimentação da provisão é demonstrada a seguir:

Saldo no início do exercício
Adições
Baixas
Estornos
Atualizações monetárias

2005

2004

2003

12.674

10.245

7.054

3.137
(1.794)
(9)
1.095

1.960
(7)
1.238

3.990
(891)
(285)
1.864

Saldo no final do exercício

17.352

12.674

10.245

A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros em
andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial,
as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as
eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela
administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos.
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.

Tributárias: correspondem a divergências de interpretação em relação à autoridade fiscal,
substancialmente em relação ao Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

.

Contingências trabalhistas e previdenciárias: consideram o estágio atual dos processos em
andamento em caso de perdas prováveis.

.

Ações cíveis: são relacionadas a fraudes ocorridas em processos operacionais de cartão
de crédito.

Instrumentos financeiros
Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia em 31 de dezembro
de 2005, de 2004 e de 2003 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua
valorização e avaliação:

(a)

Disponibilidades, aplicações financeiras,
contas a receber de clientes, outros ativos
circulantes e contas a pagar
Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.

(b)

Risco de mercado
A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrente de suas atividades. Esses riscos
de mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros, que
podem afetar adversamente o valor dos ativos e passivos financeiros ou o fluxo de caixa
futuro, bem como os resultados da Companhia. O risco de mercado é a perda potencial
decorrente de mudanças adversas nas taxas de juros e nos preços de mercado.

(c)

Risco com taxa de juros
A exposição da Companhia a riscos das taxas de juros está relacionada principalmente à
variação do CDI sobre seus empréstimos e financiamentos e contratos de arrendamento
mercantil.
A exposição da Companhia sobre os instrumentos financeiros sujeitos a taxas de juros,
referente aos empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2005, está apresentada a
seguir:
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Vencimento
2006

(d)

2007

2008

2009

Total Taxa de juros

Contas garantidas

8.205

Financiamentos

6.373

10.997

5.118

11.432

CDI + 0,30% a
8.205 0,35% a.m.
CDI + 0,16% a
33.920 0,24% a.m.

14.578

10.997

5.118

11.432

42.125

Risco de crédito
A política de prestação de serviços da Companhia está intimamente associada ao nível de
risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação
de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento
dos prazos de financiamento de vendas por segmento de negócios e limites individuais de
posição, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de
inadimplência em seu contas a receber.

(e)

Empréstimos e financiamentos
Sujeitos a juros com taxas usuais de mercado, conforme descrito na Nota 9. O valor estimado
de mercado foi calculado com base no valor presente do desembolso futuro de caixa, usando
taxas de juros que estão disponíveis à Companhia para a emissão de débitos com
vencimentos e termos similares. O valor de mercado dos financiamentos aproxima-se dos
valores contabilizados.

(f)

Derivativos
Durante os exercícios de 2005, de 2004 e de 2003, a Companhia não celebrou contratos que
possam ser considerados como instrumentos derivativos.

14

Compromissos
A Companhia tem como suas principais atividades os serviços de processamento de cartões,
de teleatendimento, de análise de crédito e cobrança de títulos e de relacionamento e
fidelização de clientes. Para viabilizar tais atividades, a Companhia celebrou contratos de
aluguel e de fianças bancárias, agrupados e caracterizados conforme segue:
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(a)

Contratos de aluguel
Em 31 de dezembro de 2005, com base nos contratos vigentes, são os seguintes os
pagamentos anuais futuros estimados de aluguéis:
Ano

Total

2006
2007
2008

5.036
3.130
403
8.569

(b)

Fianças bancárias
Em 31 de dezembro de 2005, com base nos contratos vigentes, as fianças bancárias
apresentam as seguintes composições:
Modalidade

Total

Fianças bancárias
Garantias sobre contratos de aluguel (i)
Garantias sobre processos judiciais (ii)

1.933
5.454
7.387

(i)

Caução cedida por instituições financeiras para garantir o pagamento dos contratos de
locação de imóveis.

(ii) Caução cedida por instituições financeiras para substituir depósitos judiciais em
processos movidos contra a Companhia.
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Seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os
riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As
coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em
suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
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Em 31 de dezembro de 2005, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de
seguro contratadas com terceiros:
Importâncias
seguradas

Ramos
Seguro compreensivo empresarial (i)
Execução de prestação de serviços (ii)
Responsabilidade civil (ii)

44.377
8.291
3.000
55.668

(i)

Seguro contra perdas nos ativos da Companhia.

(ii) Seguros contratados para indenizar os beneficiários por eventuais prejuízos incorridos em
função da impossibilidade de prestar os serviços contratados.
16

Remuneração dos administradores
A Companhia registrou, no exercício findo em 31 de dezembro de 2005, a título de
remuneração dos administradores, o montante de R$ 2.813 (2004 - R$ 2.005 e 2003 R$ 1.857) na sua demonstração do resultado, na rubrica “Mão-de-obra e benefícios”.
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Eventos subseqüentes
Em 31 de janeiro de 2006, conforme Protocolo e Justificação de Incorporação, o acervo
líquido contábil da controladora Rail Sul S.A. ("Rail Sul"), no valor de R$ 46.534, representado
substancialmente pelo investimento na própria CSU, foi incorporado pela Companhia.
Referido valor, na data-base de 31 de dezembro de 2005 (data-base da incorporação) foi
apurado com base em Laudo de Avaliação Contábil emitido por peritos independentes. Desta
forma, todas as variações patrimoniais da Rail Sul entre 31 de dezembro de 2005 e
31 de janeiro de 2006, inclusive o ágio de R$ 12.395 reconhecido pela Rail Sul, serão
absorvidos pela CSU.
A administração da Companhia, em 27 de janeiro de 2006, decidiu distribuir dividendos
extraordinários no montante de R$ 8.000. Essa distribuição de dividendos foi aprovada na
Assembléia Geral Extraordinária realizada nessa data.
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Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com recursos
provenientes das atividades operacionais
Depreciação
Amortização
Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para contingências
Variações em
Contas a receber
Outros ativos circulantes e a longo prazo
Contas a pagar e outros passivos

2005

2004

2003

16.055

12.887

10.183

10.725
(76)
(797)
4.678

8.687
3.718
(55)
252
2.429

6.393
3.718
43
(320)
3.191

(700)
(3.528)
2.084

(10.605)
(4.466)
5.146

(7.668)
(3.040)
11.091

28.441

17.993

23.591

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado
Aquisições de ativo diferido
Aquisição de investimento incorporado
Valor da venda de imobilizado

(18.486)
(777)
(24.449)
132

(15.805)
199

(11.219)
344

Recursos aplicados nas atividades de investimentos

(43.580)

(15.606)

(10.875)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação (pagamentos) de empréstimos e financiamentos
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos

40.053
(5.107)

1.199
(4.337)

(3.132)
(9.090)

Recursos provenientes dos (aplicados nas) atividades
de financiamentos

34.946

(3.138)

(12.222)

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

19.807

(751)

Recursos provenientes das atividades operacionais

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Informações suplementares
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social
Juros pagos

*
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494

685

1.436

942

20.492

685

1.436

2.064
1.643

417
973

1.250
291

