Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da

Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 82.373.077/0001-71 – NIRE 41.300.009.297
Av. Rui Barbosa, 2.529, Módulos 07 e 08
CEP 83055-320 – São José dos Pinhais, PR
23.572.756 Ações
Valor da Oferta: R$353.591.340,00
Código ISIN: BRBEMAACNOR0
Preço por Ação: R$15,00
Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A. (“Companhia” ou “Bematech”) e os acionistas vendedores identificados neste Prospecto (“Acionistas Vendedores”)
estão realizando uma oferta pública de distribuição de, inicialmente, 23.572.756 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Oferta” e “Ações”, respectivamente), que compreende (i) a distribuição pública primária de, inicialmente, 14.464.088 Ações de emissão
da Companhia, com exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social (“Oferta Primária”), e (ii) a distribuição pública secundária de, inicialmente, 9.108.668
Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”). A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”) e do
Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Merrill Lynch” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), com a participação de determinadas instituições
financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e sociedades corretoras membros da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA (“BOVESPA”), contratadas pelos
Coordenadores da Oferta.
Adicionalmente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior, em operações isentas de registro na Securities and Exchange Commission (“SEC”), segundo o U.S.
Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), sendo nos Estados Unidos da América para investidores institucionais qualificados (Qualified Institutional Buyers), conforme
definidos na Regra 144A do Securities Act e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com o Regulamento S editado pela SEC, respeitada
a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira, especialmente da
CVM, do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil.
O preço de distribuição por Ação (“Preço por Ação”) será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser conduzido pelos Coordenadores da
Oferta em conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”).

Por Ação
Oferta Primária
Oferta Secundária
Total
(1)

Preço em R$
15,00
216.961.320,00
136.630.020,00
353.591.340,00

Comissões em R$
0,83
11.958.907,96
7.531.046,70
19.489.954,66

Recursos Líquidos em R$(1)
14,17
205.002.412,04
129.098.973,30
334.101.385,34

Sem considerar a Opção de Ações Suplementares e sem levar em conta as despesas da Oferta, incluindo tributos aplicáveis.

A quantidade total de Ações objeto da Oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalente a até 15,0% das Ações (“Ações
Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Coordenador Líder (“Opção de Ações Suplementares”). A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida pelo
Coordenador Líder, parcial ou integralmente, após consulta ao Merrill Lynch, em até 31 dias contados a partir da data de publicação do anúncio de início da Oferta (“Anúncio de Início”),
inclusive, para atender a um eventual excesso de demanda que vier a ser constatado no decorrer da Oferta, nas mesmas condições e preço das Ações.
A realização da Oferta Primária foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de fevereiro de 2007, conforme ata publicada no jornal Indústria e
Comércio em 19 de fevereiro de 2007 e no Diário Oficial do Paraná em 22 de fevereiro de 2007. O aumento de capital da Companhia, mediante emissão de ações ordinárias e exclusão do
direito de preferência de seus atuais acionistas, e a fixação do Preço por Ação, foram aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17 de abril de
2007. A realização da Oferta Secundária foi aprovada: (i) pelo Brasil 21 – Fundo Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes (“Brasil 21”), em reunião de comitê realizada em 13
de março de 2007; e (ii) pelos demais Acionistas Vendedores pessoas jurídicas, em reuniões realizadas em 02 e 12 de fevereiro de 2007, conforme aplicável. A fixação do Preço por Ação
foi aprovada: (i) pelo Brasil 21 em documento datado de 17 de abril de 2007; e (ii) pelos demais Acionistas Vendedores pessoas jurídicas, em reuniões realizadas em 17 de abril de 2007.
Registro da Oferta na CVM: Oferta Primária: CVM/SRE/REM/2007/18, em 18 de abril de 2007; e Oferta Secundária: CVM/SRE/SEC/2007/14, em 18 de abril de 2007.
“O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia
emissora, 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 adquirir as Ações, potenciais investidores deverão realizar a sua
própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. Os investidores devem ler a Seção “Fatores de
Risco”, nas páginas 46 a 57 deste Prospecto, que contém certos fatores de risco que devem ser considerados em relação à subscrição e/ou 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, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São
Paulo, sob o nº 4890254, 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 da Oferta
Coordenador Líder

Coordenadores Contratados

Participante Especial

A data deste Prospecto Definitivo é 17 de abril de 2007.
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, os termos indicados abaixo terão os significados aos mesmos atribuídos nesta Seção,
salvo referência diversa neste Prospecto.
Acionistas Controladores

Demetrios Lambros, Francisco Alberto Vieira de Araújo, Marcel Martins
Malczewski, M.E.S. Participações Empresariais Ltda., MESOF Participações
Empresariais Ltda., MFS Participações Ltda., Newton Slaviero Administração e
Participações Ltda., Sage Semog Participações Ltda., Severol Participações
Empresariais Ltda., Virgílio Moreira Filho e Wolney Edirley Gonçalves Betiol.
Na data de publicação do Anúncio de Início, os atuais Acionistas Controladores
deixarão de pertencer ao grupo de controle, uma vez que o Acordo de
Acionistas estará terminado para todos os efeitos. Para fins do Contrato de
Participação no Novo Mercado, Marcel Martins Malczewski e Wolney Edirley
Gonçalves Betiol, exclusivamente, passarão a ser Acionistas Controladores de
Forma Difusa após a publicação do Anúncio de Início.

Acionistas Controladores de
Forma Difusa

A partir da publicação do Anúncio de Início: Marcel Martins Malczewski e
Wolney Edirley Gonçalves Betiol.

Acionistas Vendedores

Marcel Martins Malczewski, Wolney Edirley Gonçalves Betiol, Brasil 21 –
Fundo Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes, Demetrios
Lambros, Francisco Alberto Vieira de Araújo, M.E.S. Participações
Empresariais Ltda., MESOF Participações Empresariais Ltda., MFS
Participações Ltda., Newton Slaviero Administração e Participações Ltda.,
Sage Semog Participações Ltda., Severol Participações Empresariais Ltda.,
Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro e Maxlen Sociedad Anonima. O endereço
comercial dos Acionistas Vendedores pessoas físicas é o endereço de nossa
filial localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Estrada de Santa
Cândida, 263, Santa Cândida, CEP 82630-490.

Acordo de Acionistas

Acordo de Acionistas da Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos
Eletrônicos S.A. celebrado em 18 de abril de 2005 entre Brasil 21 – Fundo
Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes, Demetrios Lambros,
Francisco Alberto Vieira de Araújo, Marcel Martins Malczewski, M.E.S.
Participações Empresariais Ltda., MESOF Participações Empresariais Ltda.,
MFS Participações Ltda., Newton Slaviero Administração e Participações
Ltda., Sage Semog Participações Ltda., Severol Participações Empresariais
Ltda., Virgílio Moreira Filho e Wolney Edirley Gonçalves Betiol, conforme
aditado em 16 de março de 2007. O Acordo de Acionistas e o respectivo
aditivo terminarão integralmente, para todos os fins de direito, com a
publicação do Anúncio de Início da Oferta.

Ações

23.572.756 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de
emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, objeto da Oferta, as quais incluem 14.464.088 ações ordinárias
objeto da Oferta Primária, e 9.108.668 ações ordinárias objeto da Oferta
Secundária.

Ações Suplementares

Lote suplementar de ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalente
a até 15,0% das Ações, a ser acrescido à Oferta conforme opção outorgada
pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder, a ser
exercida pelo Coordenador Líder, parcial ou integralmente, após consulta ao
Merrill Lynch, nas mesmas condições e preço das Ações.

Agentes de Colocação
Internacional

Itaú Securities Inc. e Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
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ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

ANDIMA

Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro.

Anúncio de Encerramento

O Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações de Emissão da Companhia.

Anúncio de Início

O Anúncio de Início de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações
de Emissão da Companhia.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser publicado na hipótese de modificação da Oferta, conforme
dispõe o artigo 27 da Instrução CVM 400.

Automação Comercial

Plataforma composta por equipamentos, software e serviços que automatizam
os processos e apóiam a gestão de um estabelecimento comercial.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações de
Emissão da Companhia.

BACEN ou Banco Central

Banco Central do Brasil.

Bematech Software Partners

Programa de parceria e fidelidade com as Software Houses que desenvolvem
software aplicativo de automação comercial.

BNDESPAR

BNDES Participações S.A. – BNDESPAR.

BOVESPA

Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.

Brasil 21

Brasil 21 – Fundo Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes,
administrado pela Dynamo Venture Capital, cujo quotista exclusivo é a
BNDESPAR.

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.

CETIP

Câmara de Custódia e Liquidação.

Checkouts

São as frentes de caixa, ou seja, os pontos de conferência e pagamentos de
vendas do comércio.

Clarendon Reports

Estudo denominado “Information Technology for Retail & Hospitality –
Market Opportunities Brazil – The Databook”, datado de 02 de fevereiro de
2007, elaborado pela Clarendon Reports, Ltd., empresa inglesa de pesquisa de
mercado com foco em estudos de mercado no varejo e seus segmentos em
todo o mundo.

Clientes Corporativos

São grandes clientes, em termos de faturamento, notadamente as redes de
franquias, lojas de departamento e grandes redes de supermercados.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

Código de Defesa do Consumidor

Lei nº 8.578 de 11 de setembro de 1990, conforme alterada.

Companhia ou Bematech

Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A.

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Conselheiro Independente

Conforme o Regulamento do Novo Mercado, caracteriza-se por: (i) não ter
qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não
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ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou
não ser ou não ter sido, nos últimos três anos, vinculado a sociedade ou
entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a
instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição);
(iii) não ter sido, nos últimos três anos, empregado ou diretor da Companhia,
do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv)
não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou
produtos da Companhia em magnitude que implique perda de independência;
(v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja
oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser
cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia;
e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro
(proventos em dinheiro oriundos de participação de capital estão excluídos
desta restrição). Quando, em resultado do cálculo do número de Conselheiros
Independentes, obter-se um número fracionário, proceder-se-á ao
arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a
fração for igual ou superior a 0,5; ou (ii) imediatamente inferior, quando a
fração for inferior a 0,5. Serão ainda considerados “Conselheiros
Independentes” aqueles eleitos mediante as faculdades previstas no artigo 141
parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações, os quais contemplam
quoruns e formas para eleição de membros do conselho pelos acionistas
minoritários.
Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia.

Constituição Federal

Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Garantia Firme de
Liquidação e de Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Bematech
Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A., celebrado em 17 de
abril de 2007, entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os
Coordenadores da Oferta e a CBLC.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização
de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Bematech Indústria e Comércio
de Equipamentos Eletrônicos S.A., celebrado em 17 de abril de 2007 entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores, o Coordenador Líder e o Merrill
Lynch.

Contrato de Participação no Novo
Mercado

Contrato celebrado entre, de um lado, a BOVESPA, e, de outro, a
Companhia, seus administradores e os Acionistas Controladores, em 27 de
março de 2007, por meio do qual a Companhia concordou em cumprir com
requisitos diferenciados de governança corporativa e divulgação de
informações ao mercado estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado,
a fim de se qualificar para listagem no Novo Mercado, o qual entrará em
vigor na data de publicação do Anúncio de Início da Oferta.

Contribuição Social ou CSSL

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.

Controle Difuso

Poder de controle exercido por acionista detentor de menos de 50% do capital
social. Significa, ainda, o poder de controle quando exercido por acionistas
que, em conjunto, sejam detentores de percentual superior a 50% do capital
social em que cada acionista detenha individualmente menos de 50% do
capital social e desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de
votos, não estejam sob controle comum e nem atuem representado um
interesse.
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Coordenador Líder

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores Contratados

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BES Investimento
do Brasil S.A. – Banco de Investimento.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder e Merrill Lynch.

Corretoras Consorciadas

Denominação atribuída às sociedades corretoras membros da BOVESPA,
subcontratadas pelos Coordenadores da Oferta, para fazer parte do esforço de
colocação das Ações exclusivamente perante Investidores Não-Institucionais.

CPMF

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

C&S

C&S Sistemas Ltda.

Data de Liquidação

Data que corresponderá no terceiro dia útil após a data de publicação do
Anúncio de Início.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

Terceiro dia útil contado da data do exercício da Opção de Ações
Suplementares.

Deloitte

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Diretoria

A diretoria da Companhia.

Dólar

Dólar dos Estados Unidos da América.

EBITDA

Neste Prospecto, EBITDA corresponde ao lucro (prejuízo) líquido antes do
impacto do imposto de renda e da contribuição social, resultado financeiro
líquido, depreciação e amortização. O cálculo do EBITDA não corresponde a
uma Prática Contábil Adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para
os períodos apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro
líquido, como indicador de nosso desempenho operacional ou substituto do
fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não tem significado
padronizado e a nossa definição de EBITDA pode não ser igual ou
comparável à definição de EBITDA utilizada por outras companhias.

EBITDA Ajustado

EBITDA Ajustado é formado pelo EBITDA acrescido de parcela de impostos
que reduziram o nosso lucro bruto, mas que não representam desembolsos
efetivos de caixa, compondo subvenções para investimento, sendo
adicionados ao nosso Patrimônio Líquido, como fruto de políticas públicas
estaduais destinadas ao desenvolvimento econômico de determinadas regiões
do País (para mais informações vide Seção “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais –
Impactos dos Incentivos Fiscais”).
O cálculo do EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil
adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como
indicador de nosso desempenho operacional ou substituto do fluxo de caixa
como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não tem significado
padronizado e a nossa definição de EBITDA Ajustado pode não ser igual ou
comparável à definição de EBITDA ou EBITDA Ajustado utilizada por
outras companhias.

FGV

Fundação Getúlio Vargas, instituição que tem entre suas atividades a elaboração
de análises econômicas e apuração de índices setoriais, entre eles o IGP-M.
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FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos.

GEMCO

Tecnologia de Gerência Comercial S.A.

Governo Federal

Governo da República Federativa do Brasil.

Grupo ou Grupo Bematech

Bematech, em conjunto com suas subsidiárias e controladas, diretas e
indiretas, GEMCO, C&S, GSR7, Bematech International Corp., Bematech
Argentina S.A., Bematech Asia Ltd., Bematech Europe Gmbh e Bematech
Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos da Amazônia Ltda.

GSR7

GSR7 Serviços para Tecnologia da Informação S.A.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBRACON

Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes.

ICMS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

IFRS

Normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo lnternational
Accounting Standards Committee.

IGP-M

Índice Geral de Preços – Mercado, publicado pela FGV.

Imposto de Renda

Imposto incidente sobre a renda.

Instrução CVM 325

Instrução CVM n° 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada.

Instrução CVM 358

Instrução CVM n° 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada.

Instrução CVM 400

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

Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores da Oferta, Coordenadores Contratados, Participante
Especial e Corretoras Consorciadas.

Investidores Institucionais

Pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na BOVESPA,
com relação às suas ordens específicas de investimento que representem
valores que excedam R$300.000,00, fundos de investimento, carteiras
administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na BOVESPA, seguradoras, entidades
de previdência complementar e de capitalização, e investidores residentes no
exterior que invistam no Brasil segundo as normas da Resolução CMN 2.689
e da Instrução CVM 325 ou nos termos das normas de investimento externo
direto da Lei nº. 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada.

Investidores Institucionais
Estrangeiros

Investidores Institucionais que sejam investidores institucionais qualificados
(Qualified Institutional Buyers), conforme definidos na Regra 144A editada
pela SEC.

Investidores Não-Institucionais

Pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliados no Brasil, que não sejam
considerados Investidores Institucionais, e clubes de investimento registrados
na BOVESPA, em ambos os casos, que realizem solicitação de reserva
antecipada mediante o preenchimento do Pedido de Reserva, observado, para
tais investidores, o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 e o valor
máximo de investimento de R$300.000,00.
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IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE.

Ipea

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Ipeadata

Base de dados macroeconômicos, financeiros e regionais do Brasil mantida
pelo Ipea.

KPMG

KPMG Auditores Independentes.

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Merrill Lynch

Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A.

Novo Mercado

Segmento especial de listagem da BOVESPA, com regras diferenciadas de
governança corporativa, do qual a Companhia fará parte a partir da data de
publicação do Anúncio de Início da presente Oferta.

OEM

Original Equipment Manufacturer, ou fabricante original de equipamento.

Oferta

Distribuição pública primária e secundária de Ações de emissão da
Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado,
nos termos da Instrução CVM 400, e, ainda, com esforços de colocação das
Ações no exterior, em operações isentas de registro na SEC em conformidade
com o disposto no Securities Act e, nos regulamentos editados ao amparo do
Securities Act, sendo nos Estados Unidos da América para Investidores
Institucionais Estrangeiros, e nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados
Unidos da América, em conformidade com o Regulamento S editado pela SEC,
respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, e, em
qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados
pela legislação brasileira, especialmente da CVM, do BACEN e do CMN.

Oferta de Varejo

Oferta realizada aos Investidores Não-Institucionais.

Oferta Institucional

Oferta realizada aos Investidores Institucionais.

Oferta Primária

Distribuição pública primária de Ações de emissão da Companhia, com
exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas, nos termos do
artigo 172, I, da Lei das Sociedades por Ações, dentro do limite do capital
autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia.

Oferta Secundária

Distribuição pública secundária de Ações de titularidade dos Acionistas
Vendedores.

Opção de Ações Suplementares

Opção outorgada pela Companhia ao Coordenador Líder, a ser exercida pelo
Coordenador Líder, parcial ou integralmente, após consulta ao Merrill Lynch,
para distribuição das Ações Suplementares, nas mesmas condições e preço
das Ações. Essas Ações Suplementares serão destinadas a atender a um
eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da
Oferta. A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida no prazo de até
31 dias, contados a partir da data da publicação do Anúncio de Início,
inclusive.

País ou Brasil

República Federativa do Brasil.

Participante Especial

Agora Senior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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Pessoas Vinculadas

Os Investidores Não-Institucionais que sejam: (i) administradores ou
controladores da Companhia, (ii) administradores ou controladores das
Instituições Participantes da Oferta, (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta,
ou (iv) os respectivos cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e
colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens (i),
(ii) ou (iii).

Pedidos de Reserva

Formulário específico para a realização das reservas de Ações pelos
Investidores Não-Institucionais.

Período de Reserva

O período de nove dias úteis, iniciado em 04 de abril de 2007 e encerrado em
16 de abril de 2007, inclusive, para os Investidores Não-Institucionais
efetuarem seus Pedidos de Reserva.

Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas

O período de dois dias úteis, iniciado em 04 de abril de 2007 e encerrado em
05 de abril de 2007, inclusive, que antecedeu em sete dias úteis o
encerramento do Procedimento de Bookbuilding, para a realização dos
respectivos Pedidos de Reserva pelas Pessoas Vinculadas.

PIB

Produto Interno Bruto.

Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil

Princípios e práticas adotados no Brasil, em conformidade com a Lei das
Sociedades por Ações, as normas e instruções da CVM e as recomendações
do IBRACON.

Preço por Ação

Preço de distribuição por Ação de R$15,00, fixado após a realização do
Procedimento de Bookbuilding.

Procedimento de Bookbuilding

Procedimento conduzido pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil e no
exterior, para coleta de intenções de investimento de Investidores
Institucionais interessados em adquirir Ações no âmbito da Oferta, em
conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400, tendo como parâmetro
as indicações de interesse, em função da qualidade da demanda (por volume e
preço). Os Investidores Não-Institucionais não participaram do Procedimento
de Bookbuilding.

Procurement

Busca e identificação da melhor opção de aquisição de componentes, partes,
peças e equipamentos, levando em consideração questões relacionadas a
custo, qualidade e entrega.

Prospecto ou Prospecto Definitvo

Este Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de
Ações.

Prospecto Preliminar

O Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária e Secundária de
Ações.

RAT

Rede de Assistências Técnicas Autorizadas.

Regra 144A

Regra 144A, editada pela SEC no âmbito do Securities Act.

Regulamento do Novo Mercado

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

Regulamento S

Regulamento S, editado pela SEC no âmbito do Securities Act.
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Research International

Reasearch International, empresa com experiência em pesquisas envolvendo
produtos, preços, desenvolvimento de novos produtos, pesquisa de satisfação
de clientes, modelos de marketing, dentre outros com presença mundial e
clientes em vários setores da economia entre eles tecnologia, varejo,
automotivo e financeiro.

Resolução 2.689

Resolução CMN n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada.

SEC

Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América.

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América e legislação que
regula operações de mercado de capitais, conforme alterada, editada pela
SEC.

Selic

Taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais,
apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

Série Estudos

Série Estudos TI Software & Serviços, publicação da JP Edições e Projetos
Ltda. datada de setembro de 2006.

Software Houses

Empresas que desenvolvem software em geral, incluindo software aplicativos
de automação comercial.

Software Partners

São as Software Houses que desenvolvem software aplicativo de automação
comercial e estão cadastradas em nosso programa de parceria denominado
Bematech Software Partners.

STF

Supremo Tribunal Federal.

TI

Tecnologia da Informação.

TJLP

Taxa de Juros de Longo Prazo, conforme determinada pelo CMN.

US GAAP

Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS
As declarações contidas neste Prospecto, principalmente, mas não se limitando às incluídas nas Seções “Fatores
de Risco”, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”,
“Visão Geral do Setor” e “Negócios da Companhia”, relacionadas com os nossos planos, previsões, expectativas
sobre eventos futuros, estratégias e projeções constituem estimativas e declarações futuras. Tais estimativas e
declarações futuras estão fundamentadas, em grande parte, nas expectativas atuais e projeções sobre eventos
futuros e tendências que afetam ou poderiam afetar os nossos negócios, resultados operacionais e financeiros,
fluxo de caixa, condição financeira, perspectivas e preço de nossas ações.
Embora acreditemos que estejam baseadas em premissas razoáveis, essas estimativas e declarações futuras estão
sujeitas a diversos riscos e incertezas e, portanto, não são garantias de resultados futuros, sendo que o nosso
desempenho pode diferir substancialmente daquele previsto em nossas estimativas em razão de inúmeros fatores,
sendo que alguns estão fora do nosso controle.
Entre os fatores que podem influenciar nossas estimativas e declarações futuras, incluem-se, entre outros:
•

a conjuntura econômica, política e de negócios do Brasil, bem como dos principais mercados
internacionais onde atuamos ou pretendemos atuar;

•

a perda de competitividade derivada de dificuldades no aperfeiçoamento e desenvolvimento de nossos
produtos e serviços, ou de alterações relevantes nos padrões de hardware e/ou software;

•

problemas de aceitação de novos produtos e serviços pelos mercados onde atuamos ou pretendemos
atuar;

•

a nossa capacidade de integrar plena e eficazmente nossas atividades e operações às atividades e
operações da GEMCO, C&S e/ou da GSR7;

•

a nossa capacidade de manter relacionamento comercial com desenvolvedores de software,
fornecedores de matérias-primas e serviços e colaboradores;

•

as alterações relevantes nos custos de nossos produtos ou de nossos custos operacionais, bem como nas
demandas, necessidades, condição financeira e preferências de nossos clientes;

•

as alterações relevantes na taxa de câmbio frente ao real, tanto no que diz respeito à desvalorização como à
valorização do real;

•

o aumento da concorrência nos setores e nos mercados em que atuamos;

•

a implementação de planos de investimento e projetos de crescimento, inclusive a ampliação de nossas
atividades nos segmentos em que atuamos, e seu impacto no nosso endividamento;

•

a nossa habilidade em implementar nossa estratégia operacional, incluindo, mas a tanto não se limitando,
por meio de aquisição de companhias dos setores em que atuamos;

•

a nossa capacidade de implementar nossa estratégia financeira e de reduzir o nível de endividamento, e
para contratar financiamentos quando necessário, sob termos e em condições razoáveis;

•

a nossa capacidade de manter e aprimorar nossos canais de distribuição e nossa estrutura logística;

•

nível de vendas de produtos complementares;

•

alterações nas leis e regulamentos aplicáveis aos setores em que atuamos;
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•

vendas a clientes corporativos e ao exterior e nível de receitas recorrentes;

•

o crescimento do varejo no Brasil;

•

o nível dos nossos gastos e dos gastos de nossos concorrentes em pesquisa e desenvolvimento;

•

a suspensão, cancelamento ou não renovação de incentivos fiscais estaduais de que somos titulares, ou
outras intervenções governamentais, resultando em alterações na economia, tributos ou ambiente
regulatório no Brasil;

•

as dificuldades na proteção de nossa propriedade intelectual ou na defesa de alegação de uso indevido
de propriedade intelectual de terceiros;

•

os resultados adversos de processos judiciais dos quais somos ou possamos vir a ser parte; e

•

outros fatores que possam afetar adversamente nossa condição financeira, liquidez e resultados
operacionais, incluindo, mas a tanto não se limitando, os fatores de risco apresentados na Seção
“Fatores de Risco”.

Essa lista de fatores não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados que podem vir a ser
substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e declarações futuras. Tendo em vista os riscos e
incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes deste Prospecto podem não vir a
ocorrer e, ainda, nossos resultados futuros e nosso desempenho podem diferir substancialmente daqueles
previstos em nossas estimativas em razão, inclusive, mas não se limitando, dos fatores mencionados acima. Por
conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para tomar uma
decisão de investimento.
Declarações que dependam ou estejam relacionadas a eventos ou condições futuras ou incertas, ou que incluam
as palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “poderia”, “estima”, “faria”, “planeja”, “projeta”, “continua”,
“potencial”, “antecipa”, “pretende”, “prevê”, “espera” e palavras similares têm por objetivo identificar
estimativas e declarações futuras. Tais estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto referem-se
apenas à data em que foram expressas, sendo que nós, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta
não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas e declarações
futuras em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores.
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OUTRAS INFORMAÇÕES
Informações Financeiras
Nossas informações financeiras devem ser lidas em conjunto com as nossas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas anuais preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e suas
respectivas notas explicativas que se encontram anexas a este Prospecto.
As informações financeiras consolidadas referentes aos balanços patrimoniais consolidados e demonstrações de
resultados consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004 e 2005, foram
extraídas das demonstrações financeiras anuais, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil, auditadas de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, pela Deloitte, e as informações
financeiras referentes aos balanços patrimoniais consolidados e demonstrações de resultados consolidadas
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, foram extraídas das demonstrações
financeiras anuais, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, auditadas de acordo com
as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, pela KPMG, incluídas neste Prospecto. Os pareceres de auditoria da
Deloitte e da KPMG referentes às demonstrações financeiras consolidadas anexadas a este Prospecto apresentam
um parágrafo de ênfase com relação à ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Estado de São Paulo
contra o incentivo fiscal de redução do ICMS estabelecido pelo Estado do Paraná por meio da Lei Estadual nº
13.214/01 nas vendas interestaduais e aos possíveis efeitos nas nossas demonstrações financeiras consolidadas,
conforme requerido pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil. A retroatividade ou não da declaração somente
será definida e terá validade após o trânsito em julgado do acórdão do STF sobre a matéria. Como, até a data
deste Prospecto, não ocorreu o trânsito em julgado do referido acórdão, a referida publicação, nós, com base em
pareceres de nossos assessores legais, acreditamos que (i) não há respaldo jurídico para determinar, neste
momento, a aplicação da retroatividade, e o subseqüente estorno dos incentivos concedidos pelo Estado do
Paraná, cujo valor do principal atualizado até 31 de dezembro de 2006 era de R$23,8 milhões, excluindo multas
e juros de mora; e (ii) não é aplicável a constituição de provisão para eventual perda em nossas demonstrações
financeiras. Nós e nossos assessores legais acreditamos ainda como sendo de probabilidade remota o risco de
que tal decisão do STF, após o trânsito em julgado do acórdão, possa produzir algum efeito relevante na nossa
situação econômico-financeira. Para mais informações, vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre
a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais – Incentivos Estaduais –
Crédito de ICMS”.
Adicionalmente, o parecer de auditoria da KPMG referente às nossas demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2006 contém um parágrafo de ênfase mencionando o fato de as
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, apresentadas para fins
comparativos, terem sido auditadas por outros auditores independentes que emitiram um parecer sem ressalva e
com um parágrafo de ênfase sobre o mesmo assunto mencionado anteriormente.
Neste Prospecto, os termos “dólar”, “dólares”, “Dólar”, “Dólares” e o símbolo “US$” referem-se à moeda oficial
dos Estados Unidos da América. Os termos “real”, “reais”, “Real”, “Reais” e o símbolo “R$” referem-se à
moeda oficial do Brasil.
Determinados números incluídos neste Prospecto foram arredondados. Portanto, alguns dos totais constantes das
tabelas apresentadas neste Prospecto podem não representar uma soma exata.
Informações financeiras selecionadas consolidadas pro-forma não auditadas
Em 16 de outubro de 2006, adquirimos a totalidade do capital social da GEMCO e, a partir de 01 de outubro de
2006, as demonstrações financeiras da GEMCO passaram a ser incluídas nas nossas demonstrações financeiras
consolidadas. Em 21 de novembro de 2006, adquirimos 51,0% do capital social da GSR7 e, a partir de 01 de
novembro de 2006, as demonstrações financeiras da GSR7 passaram a ser incluídas nas nossas demonstrações
financeiras consolidadas, refletindo nossa participação no seu capital. Em 15 de fevereiro de 2007, adquirimos os
49% restantes, menos cinco ações, do capital social da GSR7. Para mais informações sobre essas aquisições,
inclusive sobre valores pagos e a pagar, vide Seção “Aquisições Recentes”.
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Adicionalmente, decidimos apresentar determinadas informações financeiras consolidadas pro-forma não
auditadas para refletir as aquisições da totalidade do capital social da GEMCO e da GSR7 como se elas tivessem
ocorrido em 01 de janeiro de 2005, permitindo, com isso, uma comparabilidade da posição financeira e de nossas
operações combinadas com as da GEMCO e da GSR7 para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2005 e 2006. As informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas são apresentadas
exclusivamente para fins informativos e não deverão ser interpretadas como nossas demonstrações de resultado
de fato ou utilizadas como indicativo de nossas futuras demonstrações consolidadas de resultado e posição
patrimonial. As informações financeiras não auditadas pro-forma foram baseadas em premissas que
consideramos razoáveis e deverão ser lidas em conjunto com as demais informações financeiras contidas neste
Prospecto, incluindo nossas demonstrações financeiras auditadas. As informações financeiras consolidadas proforma não auditadas não são necessariamente indicativas do resultado das operações ou dos efeitos sobre a
posição patrimonial e financeira que teriam sido obtidos caso as sociedades mencionadas acima estivessem sob
controle e administração comuns durante a integralidade dos exercícios de 2005 e 2006 e não pretendem ser
indicativas de resultados operacionais futuros. Para mais informações, vide Seções “Resumo das Informações
Financeiras”, “Informações Financeiras Selecionadas”, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação
Financeira e os Resultados Operacionais” e “Informações Financeiras Selecionadas Consolidadas Pro-Forma
Não Auditadas”.
As informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas foram preparadas a partir das nossas
demonstrações financeiras históricas auditadas e das demonstrações financeiras históricas auditadas da GEMCO
e da GSR7. Nossas demonstrações financeiras consolidadas, bem como nossas demonstrações financeiras
individuais, as da GEMCO e as da GSR7, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005,
foram auditadas pela Deloitte, e referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, foram
auditadas pela KPMG, conforme mencionado anteriormente.
Adicionalmente, o parecer de auditoria da Deloitte referente às demonstrações financeiras da GEMCO e GSR7
para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 contém uma ressalva mencionando o fato de as
demonstrações financeiras não serem apresentadas de forma comparativa com as respectivas demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2004.
As seguintes premissas foram utilizadas na preparação das demonstrações de resultado consolidadas pro-forma
não auditadas:
•

as informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas para os exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2005 e 2006 foram obtidas a partir de nossas demonstrações financeiras
consolidadas auditadas nos mesmos períodos e efetuados os seguintes ajustes e eliminações:
o

o ágio de R$61,1 milhões apurados na aquisição da GEMCO e de R$60,7 milhões apurados na
aquisição da GSR7 foi considerado como se tivesse sido constituído em 01 de janeiro de 2005; e

o

a amortização anual do ágio de R$6,1 milhões da GEMCO e de R$12,1 milhões da GSR7 foi
registrada como despesa na demonstração de resultado pro-forma dos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2005 e 2006 como se tivesse ocorrido a partir de 01 de janeiro de 2005. Não
são demonstrados efeitos tributários no pro-forma referentes a amortização do ágio pelo fato de que
a referida despesa se tornará dedutível somente a partir do momento em que ocorrer a incorporação
da GEMCO e GSR7 na Bematech; e

o

a despesa de juros sobre os pagamentos a serem efetuados a partir de 2007, relacionados às
parcelas variáveis conforme descrito nos contratos de compra e venda relativos às aquisições de
ações da GEMCO e da GSR7, bem como seus efeitos tributários, foram refletidas a partir de 01 de
janeiro de 2005.

Após a consideração dos ajustes e eliminações acima mencionados, nossas demonstrações e informações
financeiras consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006 foram
acrescidas das receitas e despesas da GEMCO e GSR7 nos mesmos períodos.
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Conforme mencionado anteriormente, as informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas são
apresentadas exclusivamente para fins informativos e não deverão ser interpretadas como nossas demonstrações
de resultado de fato ou utilizadas como indicativo de nossas futuras demonstrações consolidadas de resultado e
posição patrimonial. As informações financeiras pro-forma não auditadas foram baseadas em premissas que
consideramos razoáveis e deverão ser lidas em conjunto com as demais informações financeiras contidas neste
Prospecto, incluindo nossas demonstrações financeiras auditadas. As informações financeiras consolidadas proforma não auditadas não são necessariamente indicativas do resultado das operações ou dos efeitos sobre a
posição patrimonial e financeira que teriam sido obtidos caso as sociedades mencionadas acima estivessem sob
controle e administração comuns em 2005 e 2006 e não pretendem ser indicativas de resultados operacionais
futuros.
Sob as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, essas informações financeiras pro-forma não auditadas não
podem ser auditadas tendo em vista principalmente o fato de as empresas incluídas naquela apresentação, não
terem tido controle comum durante todo o exercício de 2005 e 2006, o que não permite a combinação de
resultados.
No entanto, as demonstrações de resultado pro-forma não auditadas foram elaboradas a partir das demonstrações
de resultado históricas auditadas da Bematech, GEMCO e GSR7 e, portanto, apesar das demonstrações de
resultado pro-forma da Bematech não serem auditadas, cada uma das sociedades que deu origem às citadas
demonstrações de resultado pro-forma, bem como a base que deu origem aos ajustes pro-forma descritos acima,
foram devidamente auditadas por nossos auditores independentes. As demonstrações financeiras individuais das
empresas utilizadas na preparação da demonstração do resultado pro-forma estão anexadas ao Prospecto.
A seção “Informações Financeiras Selecionadas Consolidadas Pro-forma Não Auditadas” demonstra a aplicação
dos ajustes pro-forma nas demonstrações financeiras históricas, conforme definido acima.
Informações de Mercado
Fazemos declarações neste Prospecto sobre várias estimativas, incluindo estimativas de mercado, o detalhamento
histórico e futuro, entre diversos tipos de produtos e serviços, das vendas e da prestação de serviços no setor de
automação comercial para o varejo, nossa situação em relação aos nossos concorrentes e nossa participação no
referido setor no Brasil. Essas declarações são realizadas com base em informações obtidas em estudos da
Clarendon Reports, da Research International, da Série Estudos e da FGV, que consideramos fontes confiáveis e
não temos motivos para acreditar que tais informações não são corretas em seus aspectos relevantes, razão pela
qual não as verificamos de forma independente. Não assumimos qualquer responsabilidade com respeito a elas,
além da responsabilidade pela sua transcrição precisa neste Prospecto.
A menos que indicado de outra forma, todas as informações macroeconômicas foram obtidas junto ao BACEN,
IBGE ou FGV. Não temos motivos para acreditar que tais informações não são corretas em seus aspectos
relevantes, razão pela qual não as verificamos de forma independente. Não assumimos qualquer responsabilidade
com respeito a elas, além da responsabilidade pela sua transcrição precisa neste Prospecto.
Outras Informações
Neste Prospecto, utilizamos os termos “Grupo”, “Companhia”, “nós” e “nosso” para nos referir à Bematech e
nossas controladas e subsidiárias, incluindo, mas não se limitando, à GEMCO e à GSR7, a partir das datas de
suas respectivas aquisições, exceto quando expressamente definirmos de maneira diversa.
Adicionalmente, todos os números não-financeiros apresentados neste Prospecto referem-se à consolidação dos
resultados das empresas do Grupo Bematech a partir das datas das respectivas constituições ou aquisições,
exceto quando expressamente definirmos de maneira diversa.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Apresentamos a seguir um sumário de nossas atividades, nossos pontos fortes e estratégias. Esse Sumário não
contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de tomar sua decisão de investimento em
nossas Ações. Para uma melhor compreensão das nossas atividades e da presente Oferta, esse Sumário deve ser
lido em conjunto com as informações mais detalhadas constantes das demais Seções deste Prospecto,
especialmente aquelas contidas nas Seções “Informações sobre a Oferta”, “Fatores de Risco”, “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”, “Negócios da
Companhia” e em nossas demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas explicativas, também
incluídas neste Prospecto.
Visão Geral
Somos uma empresa provedora de soluções integradas de automação comercial para o varejo no Brasil. Somos
líderes na venda de hardware, com presença, por meio de nossas impressoras, em 62,1% dos Checkouts dos
estabelecimentos automatizados, considerando uma base instalada de 400,1 mil Checkouts que contêm
impressoras em janeiro de 2006, segundo estudo da Clarendon Reports. Também somos líderes no
licenciamento de software, com 8,5% do mercado brasileiro de software aplicativo para gestão do comércio,
segundo a Série Estudos. Possuímos, ainda, presença significativa na prestação de serviços relacionados. Nosso
foco está voltado para varejistas de pequeno e médio porte, atuantes em diversos setores da economia.
Fornecemos uma plataforma integrada, composta por hardware, software e serviços, que automatizam os
processos e apóiam a gestão de um estabelecimento comercial, permitindo um aumento de rentabilidade e de
eficiência no controle das operações entre um varejista e seus clientes e fornecedores.
Nosso modelo de negócios está fundamentado no conceito one-stop-shop. Oferecemos uma ampla gama de
soluções integradas para automação comercial no varejo, compreendendo desde a venda de hardware e o
licenciamento de software até a prestação de serviços relacionados, tais como implantação, suporte técnico e
manutenção. Dessa forma, oferecemos aos nossos clientes a conveniência de encontrar em um único provedor os
produtos e serviços necessários para a automação comercial de seus negócios. Adicionalmente, conseguimos
otimizar os investimentos de nossos clientes em automação comercial, oferecendo produtos e serviços
customizados a custos mais atrativos.
Procuramos consolidar nossa posição de liderança como provedor de soluções integradas de automação
comercial para o varejo por meio de nosso crescimento orgânico e de aquisições. Na data deste Prospecto,
detectamos como possíveis alvos de aquisições 54 empresas que atuam em atividades correlatas às nossas (de
hardware, software, serviços e fornecimento de material de tecnologia), sendo que destas, iniciamos contatos e
discussões com 16, e já celebramos acordos de confidencialidade com oito. Adicionalmente, aproveitando
oportunidades de mercado e visando nos beneficiar de sinergias operacionais, ao final de 2006, adquirimos (i) a
totalidade do capital social da GEMCO, uma das líderes no mercado brasileiro de software para gestão do varejo,
e (ii) 51% do capital social da GSR7, uma empresa focada na prestação de serviços técnicos especializados,
como implantação, suporte técnico e manutenção. A aquisição dessas duas empresas gerou um ágio de R$79,0
milhões, o qual está sendo amortizado com base na expectativa de realização de lucros dessas empresas. Em 15
de fevereiro de 2007, adquirimos os 49% restantes do capital social da GSR7, menos cinco ações. Para mais
informações a respeito das referidas aquisições vide Seções “Fatores de Risco” e “Aquisições Recentes”.
Nos últimos três anos, nossos resultados financeiros refletem um significativo crescimento com ganhos de
rentabilidade, como mostra a tabela abaixo. Adicionalmente, apresentamos na tabela a seguir outros indicadores
de nosso desempenho e do nosso setor de atuação. Os números pro-forma apresentados abaixo se referem à
nossa participação de 100% no capital social da GEMCO e da GSR7:
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(em R$ mil, exceto %)

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de
2004
2005
2006
80.174
111.969
155.999
71.583
98.348
127.313
7.242
8.591
13.621
21.444
2.007
7.116
7.751
N/A
39,7%
39,3%
7.574
14.982
20.032
9.996
19.977
24.745
12,5%
17,8%
15,9%
2,5%
6,4%
5,0%
17.900
25.545
(8.196)(7)
6.226
2.018
25.938
4,9%
2,3%
2,9%
10,4%
4,1%
7,2%*
15,3%
11,8%
13,3%

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de
(Resultados Pro-Forma)(1)
2005
2006
148.878
200.404
98.348
127.313
16.724
23.415
33.806
49.676
(513)
5.212
N/A
34,6%
29.339
38.894
34.334
43.607
23,1%
21,8%
(0,3)%
2,6%
N/A
N/A
N/A
N/A
2,3%
2,9%
4,1%
7,2%*
11,8%
13,3%

Receita Líquida
Hardware
Software
Serviços
Lucro Líquido
Crescimento da Receita Líquida
EBITDA(2)
EBITDA Ajustado(3)
Margem EBITDA Ajustado(4)
Margem Líquida(5)
Capital Circulante Líquido(6)
Endividamento (financiamento) de curto e longo prazo(8)
Crescimento real do PIB Brasileiro(9)
Crescimento das Vendas Reais do Varejo no Brasil(10)
Crescimento Nominal (em US$) do Mercado de
Automação Comercial do Varejo no Brasil(11)
(1)
Para mais informações vide Seção “Informações Financeiras Selecionadas Consolidadas Pro-Forma Não Auditadas”.
(2)
A definição de EBITDA está descrita na Seção “Definições” deste Prospecto, e a reconciliação do EBITDA está apresentada nas Seções
“Resumos das Demonstrações Financeiras” e “Informações Financeiras Selecionadas”. Para informações acerca da ação direta de
inconstitucionalidade movida pelo Estado de São Paulo contra o incentivo fiscal de redução do ICMS estabelecido pelo Estado do Paraná,
vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos
Fiscais – Incentivos Estaduais – Crédito de ICMS”.
(3)
A definição de EBITDA Ajustado está descrita na Seção “Definições” deste Prospecto, e a reconciliação entre EBITDA e EBITDA
Ajustado está apresentada nas Seções “Resumos das Demonstrações Financeiras” e “Informações Financeiras Selecionadas”. O EBITDA
Ajustado não reflete qualquer impacto decorrente da ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Estado de São Paulo contra o
incentivo fiscal de redução do ICMS estabelecido pelo Estado do Paraná
(4)
Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida.
(5)
Margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida.
(6)
Capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante.
(7)
Por conta das aquisições e conseqüentes obrigações contratuais, o capital circulante líquido para o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2006 apresenta disparidade em relação aos exercícios anteriores. Para mais informações a esse respeito, vide Seção “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Aquisições da GEMCO e da GSR7”.
(8)
As obrigações contratuais referidas na tabela acima serão saldadas com parte dos recursos oriundos da Oferta Primária, que supre a
totalidade das nossas necessidades de curto e longo prazo, bem como com nossa geração de caixa operacional. Eventualmente, dependendo
da situação momentânea do mercado e dos custos de captação disponíveis, poderemos realizar novas captações.
(9)
Fonte: IBGE.
(10)
Fonte: Ipeadata.
* Informação referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 30 de novembro de 2006.
(11)
Fonte: Clarendon Reports.

Nossa experiência de 16 anos de atuação na área de automação comercial nos possibilita oferecer soluções
customizadas para varejistas de diversos setores, principalmente, alimentício, eletro-eletrônico, material de
construção, farmácias e combustíveis, dentre outros, e que se encontram em diferentes estágios de
desenvolvimento e porte. Nos últimos sete anos vendemos mais de 600 mil equipamentos e estimamos que já
vendemos nossos produtos de hardware e/ou software para aproximadamente 350 mil clientes finais em todo o
Brasil.
Atuamos em todo o Brasil por meio de nossa matriz, localizada na região metropolitana de Curitiba, Estado do
Paraná, de filiais localizadas nos principais estados brasileiros, de cerca de 1.900 revendas e de uma rede de mais
de 400 assistências técnicas especializadas. Possuímos também quatro subsidiárias no exterior, focadas em
Procurement e no acompanhamento das tendências de mercado de automação comercial para o varejo.
Nossa plataforma de negócios está segmentada nas seguintes unidades:
•
Soluções: comercialização de pacotes de soluções de automação comercial envolvendo hardware,
software e serviços de automação de forma integrada.
•
Hardware: projeto, desenvolvimento, fabricação e comercialização de uma ampla linha de
equipamentos para automação comercial com a marca Bematech.
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•
Software: projeto, desenvolvimento, comercialização e implantação de software de automação
comercial com a marca GEMCO, tanto para frente de loja como para retaguarda (back-office).
•
Serviços: prestação de serviços de implantação, suporte técnico e manutenção de equipamentos de
informática, em campo ou em laboratório, e gestão de redes de assistência técnica.
•
Corporativo: atendimento aos Clientes Corporativos, notadamente as redes de franquias, lojas de
departamento e grandes redes de supermercados, oferecendo produtos de hardware, software, e serviços
necessários para projetos de automação comercial.
•
Internacional: condução de nossas operações internacionais, incluindo a comercialização de nossa
linha de produtos de hardware com suas respectivas adaptações, necessárias à realidade de cada país onde
atuamos, o Procurement e o acompanhamento de tendências de mercado.
A independência de atuação mercadológica de cada uma das nossas unidades de negócio permite-nos explorar
oportunidades de mercado, sempre observando a maximização da rentabilidade e da satisfação de nossos clientes finais.
Pontos Fortes
Acreditamos que nossos principais pontos fortes são os seguintes:
Liderança no segmento de automação comercial para o varejo no Brasil.
Somos uma empresa provedora de soluções integradas de automação comercial para o varejo no Brasil. Somos
líderes na venda de hardware, com presença, por meio de nossas impressoras, em 62,1% dos Checkouts dos
estabelecimentos automatizados, considerando uma base instalada de 400,1 mil Checkouts que contêm
impressoras em janeiro de 2006, segundo estudo da Clarendon Reports. Também somos líderes no
licenciamento de software, com 8,5% do mercado brasileiro de software aplicativo para gestão do comércio,
segundo a Série Estudos. Possuímos, ainda, presença significativa na prestação de serviços relacionados. Nosso
foco está voltado para varejistas de pequeno e médio porte, atuantes em diversos setores da economia.
Nossa liderança se traduz diretamente em reconhecimento diferenciado de nossa marca, principalmente nos
segmentos do pequeno e médio varejo. Em 2005, de acordo com dados da pesquisa mais recente por nós
solicitada à Research International, o grau de satisfação de nossos clientes entrevistados, com relação a nossos
produtos e serviços, foi de 8,4 de uma escala de zero a dez, sendo que, 80% deles afirmaram que comprariam
novamente produtos da nossa marca Bematech. Na mesma pesquisa, fomos apontados como a empresa Top of
Mind em automação comercial em todos os portes de empresas entrevistadas.
Atuação em mercado caracterizado por forte crescimento.
Nos beneficiamos diretamente dos vetores de crescimento do varejo e dos investimentos em tecnologia da
informação. No período compreendido entre 2004 e 2006, as vendas reais do varejo no Brasil apresentaram um
crescimento de 21,0% (até 30 de novembro de 2006), enquanto que, no mesmo período, o PIB real do País
cresceu 10,4%. Adicionalmente, o varejo de pequenas e médias empresas, nosso principal foco de atuação,
cresceu 11,2% em termos reais em 2004, um crescimento maior que a taxa de crescimento real do varejo em
geral, que foi de 10,8%, e do PIB brasileiro no mesmo período, que foi de 4,9%. Dentre os fatores que indicam o
potencial de manutenção desse crescimento do varejo, estão a expectativa do aumento do poder aquisitivo e da
renda, da redução da taxa de juros e da maior disponibilidade de crédito.
Adicionalmente, a constante busca pelo aumento de eficiência operacional das empresas do varejo tem se
refletido no contínuo aumento de investimento em tecnologia da informação. Segundo estudo da Clarendon
Reports, o volume de investimento em tecnologia da informação no varejo brasileiro cresceu em 2006, 13,3%,
contra 9,0% nos Estados Unidos no mesmo período, sendo esperado um crescimento no Brasil em 2007 de
12,1% contra 7,2% nos Estados Unidos. De acordo com estudo da FGV/EAESP/CIA, o investimento em
tecnologia da informação em relação à receita líquida praticamente dobrou entre 1995 e 2005, passando de 1,3%
para 2,4%, e apresentava uma tendência de crescimento para 2006, de 2,7%. O referido estudo da
FGV/EAESP/CIA também indica que o principal alvo de tais investimentos em tecnologia é a automação
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comercial do ponto de venda. Acreditamos estar estrategicamente posicionados e ter capacidade tecnológica e
produtiva para aproveitar esse esperado crescimento na demanda por automação comercial.
Modelo de negócios diferenciado.
Possuímos um modelo de negócios diferenciado, que naturalmente cria dificuldade ao acesso de novos
competidores no mercado foco de nossa atuação, e que é baseado, principalmente, nos seguintes pilares:
•
One-stop-shop. Oferecemos uma ampla gama de soluções integradas para automação comercial no
varejo, compreendendo desde a venda de hardware e o licenciamento de software até a prestação de serviços
relacionados, tais como implantação, suporte técnico e manutenção. Esse posicionamento nos torna altamente
competitivos na medida em que oferecemos aos nossos clientes a conveniência de encontrar em um único
provedor, os produtos e serviços necessários para a automação comercial de seus negócios, bem como um pacote
integrado de soluções de automação comercial com custos mais atrativos.
•
Sistema de distribuição eficiente e abrangente. Para garantir o acesso a clientes de todos os portes
e localização, contamos com um eficiente e abrangente sistema de distribuição, que nos proporciona capilaridade
em todo o território brasileiro. Atuamos por meio de filiais localizadas nos principais estados brasileiros, com
cerca de 1.900 revendas e de uma rede de mais de 400 assistências técnicas especializadas.
•
Plataforma de gestão de crédito eficiente. Possuímos uma plataforma de gestão de crédito
desenvolvida especialmente para os clientes do mercado de varejo de pequeno e médio porte, a partir de nosso
profundo conhecimento desses segmentos. Por meio dessa plataforma, somos capazes de acessar um número
maior de clientes de forma rápida e desburocratizada, chegando a realizar até 1.000 análises de crédito por dia e,
ainda assim, conseguimos manter baixo o percentual da provisão de devedores duvidosos em relação à receita
líquida, que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, foi de 0,8%.
•
Programas de capacitação técnica e comercial da Universidade Bematech. Criamos uma
universidade corporativa, a Universidade Bematech, com a missão de disseminar de forma estruturada o
conhecimento técnico e comercial para todos os agentes da cadeia deste setor, incluindo nossas revendas,
assistências técnicas, desenvolvedores de software, clientes finais, colaboradores e fornecedores. Esse diferencial
estratégico é reconhecido pelos agentes da cadeia deste setor e contribui para o fortalecimento de nosso
relacionamento com os mesmos. Adicionalmente, nos beneficiamos de nossa interação com os referidos agentes
da cadeia para aperfeiçoar nossas soluções.
Base ampla, diversificada e crescente de clientes.
Até a data deste Prospecto, aproximadamente 350 mil clientes finais localizados em todos os estados brasileiros
e que atuam em diferentes setores da economia, incluindo alimentício, eletro-eletrônico, material de construção,
farmacêutico e combustíveis, dentre outros adquiriram nossos produtos. Essa diversificação nos permite
beneficiar de múltiplos vetores de crescimento, ao mesmo tempo que reduz a volatilidade de nossos resultados e
a nossa dependência em relação a um ou outro segmento isoladamente. Adicionalmente, constatamos um
aumento no número de clientes ao longo dos anos, sendo que, em 2004, vendemos nossos produtos para mais de
53 mil clientes finais frente a mais de 74 mil em 2006, o que representou um crescimento de 39,6%.
Atuamos há mais de 16 anos no mercado de automação comercial para o pequeno e médio varejo no Brasil e
conhecemos profundamente suas principais características e necessidades. Nosso profundo conhecimento das
especificidades desse mercado nos coloca em posição vantajosa frente a nossos competidores para atender de
forma rápida e eficiente às demandas de nossos clientes.
Domínio da tecnologia de automação comercial para o varejo e contínuo investimento em pesquisa e
desenvolvimento.
Possuímos vasta experiência no desenvolvimento de tecnologias próprias, como a impressora MP-2100 TH FI, e
adaptação de tecnologia de terceiros, como a impressora MP-3000 TH FI, para aplicação em nossas soluções e
investimos continuamente em pesquisa e desenvolvimento, visando a atender às demandas e exigências dos mercados
onde atuamos. Nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento conta com 78 profissionais dedicados. Buscamos
sempre desenvolver nossos produtos e serviços com o objetivo de se adaptarem facilmente às necessidades de
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varejistas de qualquer localidade, cultura, porte ou segmento do comércio, especialmente para os de pequeno e médio
porte. Esse domínio da tecnologia nos coloca em posição privilegiada com relação aos nossos concorrentes, e como
conseqüência, recebemos diversos prêmios de inovação tecnológica, incluindo o prêmio de melhor empresa do setor
de “Tecnologia – Equipamentos”, com destaque no item “Gestão em Inovação e Tecnologia” pela revista “As
Melhores da Dinheiro” de 2006, o prêmio de inovação tecnológica na categoria “Empresa de Grande Porte”, da
FINEP e o “Prêmio Excelência em P&D” junto ao “Anuário Informática Hoje”, em 2004.
Nossa receita com a comercialização de produtos lançados a partir de janeiro de 2005 representou
aproximadamente 18,1% de nossa receita no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, sendo que
os produtos mais representativos foram Smart Box 5000 e MP 2100 TH FI. Caso atinja certos critérios
contábeis, nossos gastos com pesquisa e desenvolvimento são contabilizados como ativo diferido, caso contrário,
estes gastos são contabilizados como despesa administrativa. Desta forma, nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006, nossos investimentos diferidos de pesquisa e desenvolvimento foram de
aproximadamente R$2,2 milhões, R$2,8 milhões e R$3,5 milhões, respectivamente, e nossas despesas
administrativas de pesquisa e desenvolvimento foram de R$1,3 milhão, R$1,0 milhão e R$2,2 milhões,
respectivamente. O gasto total com pesquisa e desenvolvimento representou 4,4%, 3,4% e 3,7% de nossa receita
operacional líquida nos mesmos exercícios, respectivamente. Adicionalmente possuíamos, na data deste
Prospecto, quatro patentes concedidas e cinco pedidos de patente pendentes de concessão.
Administração com perfil dinâmico e empreendedor, altamente experiente e com longo histórico de boas
práticas de governança corporativa.
Durante nossa história, em meio a um ambiente altamente dinâmico e competitivo, a administração foi
responsável pelo desenvolvimento e implementação de relevantes reformulações estratégicas, fundamentais para
nosso sucesso. Nossos executivos seniores possuem, em média, 15 anos de experiência em tecnologia e gestão.
Nossa gestão baseia-se na maximização de valor para nossos acionistas e segue nossas práticas internas
conhecidas como “Bematech Mais Valor”, cujos princípios são o maior alinhamento entre nossos executivos e
acionistas, a descentralização do poder decisório, a tomada de decisões com foco na criação de valor e a maior
responsabilidade com relação ao capital investido pelos nossos acionistas.
Adicionalmente, adotamos ao longo dos anos boas práticas de governança corporativa, as quais se encontram
enraizadas em nossa cultura. Temos convivido com uma dispersa base acionária, que conta, inclusive, desde
1999, com o fundo Brasil 21, formado com recursos da BNDESPAR e administrado pela Dynamo Venture
Capital. Nossos resultados financeiros têm sido auditados há mais de 12 anos, e nos últimos nove anos eles
foram auditados por uma das empresas internacionais de auditoria de primeira linha.
Principais Estratégias
Nosso principal objetivo é criar valor para nossos acionistas, por meio das seguintes estratégias:
Manter e expandir nossa posição de liderança no mercado brasileiro de automação comercial para o varejo,
com foco em pequenas e médias empresas.
Pretendemos manter e expandir nossa posição de liderança no mercado de automação comercial para o varejo, com o
foco em pequenas e médias empresas, por meio da ampliação da (i) nossa base de clientes, em especial nossas revendas,
nossos Software Partners e nossa RAT, utilizando a capilaridade atingida por nossa atual rede de distribuição
especializada no varejo; e (ii) oferta de produtos Bematech para clientes da atual base da GEMCO e GSR7 e vice-versa,
utilizando o conceito one-stop-shop, e nos beneficiando do reconhecimento diferenciado de nossas marcas.
Baseados nos dados de mercado do estudo da Clarendon Reports, concluímos que nossa receita bruta de vendas
e serviços representou 7,0% dos gastos totais em automação comercial do varejo brasileiro, englobando
hardware, software e serviços no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Considerando nossa
liderança e presença, por meio de nossas impressoras, em 62,1% dos Checkouts dos estabelecimentos
automatizados, considerando uma base instalada de 400,1 mil Checkouts que contêm impressoras em janeiro de
2006, segundo dados da Clarenden Reports, acreditamos estar bem posicionados para aumentar nossa
participação nos gastos totais de automação comercial do varejo brasileiro.
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Ampliar nossa base de Clientes Corporativos no Brasil, e nossa receita advinda dos mesmos.
Possuímos 59 Clientes Corporativos que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, representaram
5,4% de nossa receita líquida. Pretendemos expandir nossa base de Clientes Corporativos, utilizando nossa
escalabilidade e know-how adquiridos durante 16 anos de atuação no mercado de automação comercial do varejo, e,
conseqüentemente, incrementar nossa receita advinda desses clientes, por meio de nossa oferta de soluções integradas
de automação comercial. Com este objetivo, criamos no final de 2006 a unidade de negócios Corporativo, que visa o
atendimento exclusivo de Clientes Corporativos que possuem necessidades mercadológicas específicas. Como reflexo,
podemos, ao mesmo tempo, alavancar nossas vendas para o pequeno e médio varejo, tendo em vista a exposição e
credibilidade que a atuação de sucesso em Clientes Corporativos traz às nossas marcas.
Aumentar a parcela recorrente da receita.
A parcela recorrente da nossa receita, formada por contratos de prestação de serviços técnicos especializados,
contratos de manutenção e aluguel de licenças de software que possuem, em regra, estipulação de pagamentos
mensais, foi de 11,1% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006.
Pretendemos aumentar a parcela recorrente da nossa receita mediante a ampliação de contratos de prestação de
serviços técnicos especializados, contratos de manutenção e aluguel de licenças de software. Essas modalidades
de contrato trazem benefícios adicionais ao nosso relacionamento com clientes, uma vez que eles criam um
vínculo mais forte e de constante contato com os mesmos.
Perseguir seletivamente novas aquisições.
Na medida em que identificarmos oportunidades interessantes de investimento, pretendemos adquirir empresas
(i) que tenham uma sólida base de clientes ou canais de distribuição estabelecidos; (ii) que se enquadrem em
nosso modelo de negócios e que possuam negócios em nossas áreas de atuação; (iii) que sejam proprietárias de
tecnologias que possam nos interessar; ou (iv) que sejam complementares aos nossos negócios e que tenham
potencial de crescimento sustentado e de criação de valor para nossos acionistas. Em qualquer hipótese,
buscaremos sempre oportunidades de aquisições estratégicas a fim de mantermos ou expandirmos nossa posição
de mercado, aumentarmos nossa lucratividade e competitividade e criarmos valor para nossos acionistas.
Expandir nossas vendas na América Latina e manter nosso posicionamento estratégico nos demais países.
Pretendemos expandir nossas vendas na América Latina mediante a utilização de canais de comercialização nos
países onde atuamos e a abertura de novos canais em alguns países latino americanos em que ainda não atuamos.
Além disso, buscamos constantemente a evolução e o aperfeiçoamento tecnológico de nossos produtos e
serviços. Para tanto, manteremos nossa presença na América do Norte e Europa, onde estamos em contato direto
com as últimas tendências em automação comercial. Pretendemos manter também nosso posicionamento
estratégico em Taiwan, na Ásia, por ser um mercado especializado no fornecimento de equipamentos e
tecnologia de ponta para todo o mundo, a custos reduzidos.
Estrutura Societária
Segue abaixo organograma contendo a estrutura societária da Companhia e suas subsidiárias:
Bematech

100,0%
Bematech
International
Corp.

95,0%
Bematech
Argentina
S.A.

100,0%
Bematech
Asia
Co. Ltd.

99,9%
Bematech da
Amazônia Ltda.

100,0%
Bematech
Europe
Gmbh

99,9%

GEM CO

99,9%

5,0%

C&S
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99,9%

GSR7

Outras Informações
As importações têm uma participação significativa em nossas operações e representaram, aproximadamente,
15,3% das entradas de matérias-primas e/ou componentes no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2006. Adquirimos no mercado interno matérias-primas que possuem preços indiretamente atrelados ao Dólar, as
quais representaram, aproximadamente, 33,6% das entradas de matérias-primas e/ou componentes no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Por essa razão, seus preços e/ou os preços de seus componentes
variam de acordo com as variações de fornecimento e demanda, bem como de acordo com a variação da taxa
cambial. Tradicionalmente, diversos fatores que estão e continuarão a estar fora de nosso controle contribuíram
para a variação dos preços dessas matérias-primas no mercado internacional. No caso de um aumento
significativo nos preços das matérias-primas importadas ou atreladas ao Dólar, nossas margens de lucro e nossos
negócios podem ser afetados. Adicionalmente, o mercado de fornecimento de matérias-primas é descentralizado,
o que nos permite não depender de fornecedores específicos.
Evento Superveniente – Potencial Litígio
Em 04 de abril de 2007, nós, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta fomos informados pelos
procuradores do Sr. Alexandre Freire Nunes, que manteve relação jurídica com nossa Companhia nos dois
últimos anos relativamente à nossa gestão empresarial, nos termos da Ata de Reunião do Conselho de
Administração em que foi eleito para o cargo de nosso Diretor estatutário, e do Contrato de Prestação de
Serviços de Gestão Empresarial celebrado entre nós e a Millenium Brasil Consultoria e Participações S/C Ltda.,
que tem como sócio o Sr. Alexandre Freire Nunes, o qual, inconformado com o término de sua prestação de
serviços à nossa Companhia, tem a intenção de ingressar em juízo para discutir a natureza do relacionamento e
valores decorrentes de tal relação, inclusive com alegações de dano moral. Em 11 de abril de 2007, publicamos
Comunicado ao Mercado no jornal Gazeta Mercantil dando ciência de tal fato ao mercado.
Os supostos fatos apresentados pelos procuradores do Sr. Alexandre Freire Nunes pretendem envolver direitos
decorrentes de um possível vínculo de emprego, que somam, segundo estimativas pessoais dos próprios
procuradores do Sr. Alexandre Freire Nunes, quantia correspondente a aproximadamente R$17,8 milhões. Em 17
de abril de 2007, tivemos conhecimento que o Sr. Alexandre Freire Nunes ajuizou referida ação trabalhista
contra nós em 16 de abril de 2007; entretanto, ainda não fomos legalmente citados sobre tal demanda, nem
tivemos acesso à petição inicial e seu conteúdo.
Após consulta aos nossos assessores legais independentes, não acreditamos que quaisquer valores a serem
disputados estejam próximos ao valor pleiteado pelo Sr. Alexandre Freire Nunes, seja por uma conclusão
judicial, seja por uma composição extrajudicial, e acreditamos que, caso uma ação seja efetivamente ajuizada, a
conclusão final sobre as questões acima indicadas seguirá o trâmite normal de um processo dentro dos lindes do
direito material e processual da legislação brasileira, inclusive quanto ao tempo de conclusão de tal processo, que
poderá durar anos.
Informações sobre a Companhia
Nossa sede social está localizada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Av. Rui Barbosa,
2.529, Módulos 07 e 08, CEP 83055-320. O telefone do nosso departamento de acionistas é (0xx41) 3351-2803 e
fax (0xx41) 3351-2704. Nosso endereço na rede mundial de computadores (website na Internet) é
www.bematech.com.br. As informações constantes de nosso website ou que podem ser acessadas por meio dele
não integram este Prospecto e não são a ele inseridas por referência.
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SUMÁRIO DA OFERTA
Companhia

Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A.

Acionistas Vendedores

Marcel Martins Malczewski, Wolney Edirley Gonçalves Betiol,
Brasil 21 – Fundo Mútuo de Investimentos em Empresas
Emergentes, Demetrios Lambros, Francisco Alberto Vieira de
Araújo, M.E.S. Participações Empresariais Ltda., MESOF
Participações Empresariais Ltda., MFS Participações Ltda., Newton
Slaviero Administração e Participações Ltda., Sage Semog
Participações Ltda., Severol Participações Empresariais Ltda., Pedro
Augusto de Carvalho Ribeiro e Maxlen Sociedad Anonima.

Coordenador Líder

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta

Banco Itaú BBA S.A. e Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A.

Coordenadores Contratados

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BES
Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento.

Participante Especial

Ágora Senior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

Itaú Securities Inc. e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated.

Oferta

Distribuição pública primária de, inicialmente, 14.464.088 Ações e
secundária de, inicialmente, 9.108.668 Ações de titularidade dos
Acionistas Vendedores, todas de emissão da Companhia, a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos
termos da Instrução CVM 400, e, ainda, com esforços de venda das
Ações no exterior, em operações isentas de registro na SEC em
conformidade com o disposto no Securities Act e, nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, sendo nos Estados Unidos da
América para Investidores Institucionais Estrangeiros, e nos demais
países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, para non
U.S. Persons, em conformidade com o Regulamento S editado pela
SEC, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada
investidor, e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de
investimento regulamentados pela legislação brasileira, especialmente
da CVM, do BACEN e do CMN.

Oferta Primária

Distribuição pública primária de, inicialmente, 14.464.088 Ações de
emissão da Companhia, com exclusão do direito de preferência de
seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, I, da Lei das
Sociedades por Ações, dentro do limite do capital autorizado previsto
em seu Estatuto Social.

Oferta Secundária

Distribuição pública secundária de, inicialmente, 9.108.668 Ações de
titularidade dos Acionistas Vendedores.

Preço por Ação

R$15,00. O preço de emissão/venda por Ação foi fixado após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, em consonância com o
disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades
por Ações, e com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400.

Valor Total da Oferta

R$353.591.340,00.
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Destinação dos Recursos

Os recursos brutos provenientes da Oferta Primária são da ordem de
R$270,0 milhões, assumindo o exercício integral da Opção de Ações
Suplementares, ou R$217,0 milhões, caso esta opção não seja
exercida, com base no Preço por Ação, de R$15,00. Pretendemos
utilizá-los conforme descrito na Seção “Destinação dos Recursos”.
Não obteremos quaisquer recursos em decorrência da Oferta
Secundária.

Oferta de Varejo

Distribuição prioritária de, no mínimo, 10% e, no máximo 20%, da
totalidade das Ações objeto da Oferta, sem considerar as Ações
Suplementares, a investidores pessoas físicas e jurídicas, residentes e
domiciliadas no Brasil, que não sejam considerados Investidores
Institucionais, e aos clubes de investimento registrados na BOVESPA,
em ambos os casos, que tenham realizado Pedido de Reserva
(“Investidores Não-Institucionais”). Do montante de Ações alocadas à
Oferta de Varejo, 10%, sem considerar as Ações Suplementares, será
destinado prioritariamente à colocação pública aos empregados que
integrem a folha de pagamento da Companhia e/ou de suas Subsidiárias
na data da efetivação do Pedido de Reserva (“Empregados”) e que
assim expressamente o declararam ao preencherem o Pedido de
Reserva (“Oferta aos Empregados”) e ainda que fizeram o seu pedido
de reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.

Oferta Institucional

Distribuição de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada a pessoas
físicas, jurídicas e clubes de investimento registrados na BOVESPA e
outras entidades cujas ordens específicas de investimento, no âmbito da
Oferta, excedam o valor de R$300.000,00, fundos de investimentos,
carteiras administradas e condomínios destinados à aplicação em
carteira de títulos e valores mobiliários registradas na CVM e/ou na
BOVESPA, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN, seguradoras, entidades de previdência complementar e de
capitalização investidores residentes no exterior que invistam no Brasil
segundo as normas da Resolução 2.689 e da Instrução CVM 325, e
outros investidores institucionais.

Público Alvo

As Ações da Oferta serão ofertadas a Investidores Institucionais e
Investidores Não-Institucionais bem como, por meio de esforços de
venda no exterior, a investidores institucionais qualificados residentes
e domiciliados nos EUA (Qualified Institutional Buyers), conforme a
Regra 144A do Securities Act, e a non-U.S. persons, em países que
não os Estados Unidos e Brasil, conforme o Regulamento S do
Securities Act.

Período de Colocação

Prazo para os Coordenadores da Oferta efetuarem a colocação das
Ações, até o terceiro dia útil, contado a partir da data de publicação do
Anúncio de Início.

Garantia Firme

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação dos
Coordenadores da Oferta de forma individual, proporcional e não
solidária de subscrever e/ou adquirir, pelo Preço por Ação que consta
deste Prospecto Definitivo, na Data de Liquidação, a totalidade do
saldo resultante da diferença entre o número de Ações da Oferta
objeto de garantia firme de liquidação por eles prestada e o número de
Ações da Oferta efetivamente colocadas junto a investidores e
liquidadas no mercado. Tal garantia é vinculante a partir do momento
em que for concluído o Procedimento de Bookbuilding e assinado o
Contrato de Colocação.
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Capital Social

Nosso capital social antes da Oferta estava dividido em 36.266.668
ações ordinárias. Após a Oferta, nosso capital social será dividido em
50.730.756 ações ordinárias (sem considerar as Ações
Suplementares). As Ações conferem aos seus titulares todos os
direitos assegurados aos titulares de ações ordinárias de emissão da
Companhia, inclusive a atribuição de dividendos integrais e todos os
outros benefícios declarados pela Companhia a partir da Data de
Liquidação, com exceção ao valor de R$7,7 milhões já provisionados
na conta de Juros sobre Capital Próprio a Pagar, que será distribuído
exclusivamente aos nossos atuais acionistas até 30 de abril de 2007.
Para mais informações, vide Seção “Descrição do Capital Social”.

Data de Liquidação

Data que corresponderá ao terceiro dia útil após a data de publicação
do Anúncio de Início.

Opção de Ações Adicionais

A Companhia e os Acionistas Vendedores não exerceram a opção de
aumentar a Oferta com um lote adicional de ações ordinárias de
emissão da Companhia (“Ações Adicionais”), nas mesmas condições
e preço das Ações inicialmente ofertadas, que serão destinadas a
aumentar a Oferta em até 20% do total das Ações, nos termos do
artigo 14, parágrafo 2º da Instrução CVM 400.

Opção de Ações Suplementares

A quantidade total de Ações inicialmente ofertadas poderá ser
acrescida de um lote suplementar de até 3.535.914 ações ordinárias de
emissão da Companhia (“Ações Suplementares”), nas mesmas
condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção
para subscrição de tais Ações Suplementares outorgada pela
Companhia e ao Coordenador Líder, a ser exercida por ele, após
consulta ao Merrill Lynch, no prazo de até 31 dias contados a patir da
data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, para atender a um
eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer
da Oferta, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

Terceiro dia útil contado da data do exercício da Opção de Ações
Suplementares.

Restrição à Venda de Ações
(“Lock-up”)

De acordo com as regras do Novo Mercado, após a listagem de nossas
ações no Novo Mercado, nossos Acionistas Controladores de Forma
Difusa e nossos administradores não podem vender e/ou ofertar à
venda as Ações ou derivativos lastreados nas Ações de que eram
titulares imediatamente após a efetivação da Oferta, durante os
primeiros seis meses subseqüentes à primeira distribuição pública de
nossas Ações após a assinatura do Contrato de Participação no Novo
Mercado. Após este período inicial de seis meses, nossos Acionistas
Controladores de Forma Difusa e nossos administradores não podem
vender e/ou ofertar mais do que 40,0% das Ações, ou derivativos
lastreados em ações de nossa emissão de que eram titulares
imediatamente após a efetivação da Oferta, por seis meses adicionais.
Sem prejuízo de restrições adicionais à alienação de Ações de nossa
emissão, a vedação não se aplicará: (i) na hipótese de empréstimo das
Ações que vise a permitir a antecipação do início da negociação das
Ações em bolsa, sujeito à aprovação da BOVESPA; e (ii) na hipótese
de cessão ou empréstimo de ações que vise ao desempenho da
atividade de formador de mercado credenciado pela BOVESPA, nesse
caso limitado a 15,0% da quantidade total de Ações cuja negociação
esteja vedada.
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Nossa Companhia, cada um dos membros de nosso Conselho de
Administração e de nossa Diretoria que são acionistas da Companhia
e os Acionistas Vendedores celebrarão acordos de restrição à venda
das Ações (lock-ups), por meio dos quais tais pessoas se
comprometem -- sujeitos tão somente às exceções previstas em
referidos acordos, às quais se incluem, mas a tanto não se limitam: (a)
à transferência, direta ou indireta, pelo Brasil 21 para sua quotista
exclusiva, BNDESPAR, desde que esta fique sujeita ao lock-up; (b) à
cessão ou ao empréstimo de ações à formador de mercado nos termos
do Regulamento do Novo Mercado; e (c) às ações outorgadas por
meio do nosso plano de opção de compra ou subscrição de ações --, a
durante o período de 180 dias contados da data do Prospecto
Definitivo: (i) não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, dar em
garantia, emprestar, conceder qualquer opção de compra ou de
qualquer outra forma dispor ou conceder quaisquer direitos, solicitar o
registro de documentos nos termos do Securities Act ou das leis
brasileiras, em todos os casos relacionados a, qualquer Ação ou
qualquer opção ou warrant de compra de qualquer Ação ou qualquer
valor mobiliário conversível em, ou permutável por, ou que represente
o direito de receber Ações; e (ii) não celebrar qualquer contrato de
swap ou qualquer acordo que transfira à outra parte, em todo ou parte,
qualquer valor econômico decorrente da titularidade das Ações ou de
qualquer valor mobiliário conversível, passível de exercício ou
permutável por Ações, ou de warrants ou outro direito de compra das
Ações, caso tal operação seja realizada pela entrega das Ações ou de
qualquer valor mobiliário, por dinheiro ou outra forma, e a não
publicar anúncio com a intenção de efetuar qualquer operação acima
descrita.
Pedido de Reserva

Formulário específico celebrado em caráter irrevogável e irretratável,
para reserva de Ações, no âmbito da Oferta de Varejo, firmado por
Investidores Não-Institucionais.

Período de Reserva

Prazo para formulação de Pedido de Reserva, iniciado em 04 de abril
de 2007 e encerrado em 16 de abril de 2007, inclusive.

Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas

O período iniciado em 04 de abril de 2007 e encerrado em 05 de abril
de 2007, inclusive, que antecedeu em sete dias úteis o encerramento
do Procedimento de Bookbuilding, para a realização dos respectivos
Pedidos de Reserva pelas Pessoas Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

Os Investidores Não-Institucionais que sejam: (i) administradores ou
controladores da Companhia, (ii) administradores ou controladores
das Instituições Participantes da Oferta, (iii) outras pessoas vinculadas
à Oferta, ou (iv) os respectivos cônjuges ou companheiros,
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada
uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) ou (iii).

Direito de Venda Conjunta (tagalong rights)

Como decorrência da listagem no Novo Mercado, na hipótese de
alienação do controle acionário da Companhia, o adquirente deverá
efetivar oferta pública de aquisição de ações aos demais acionistas,
observando-se os prazos e as condições previstas na legislação
vigente e no Regulamento do Novo Mercado para a compra de todas
as ações ordinárias em circulação no mercado, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário ao do alienante do controle acionário
da Companhia.

Mecanismo de Proteção da Base

Nosso Estatuto Social contém disposição que tem o efeito de evitar a
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Acionária

concentração de nossas ações nas mãos de um grupo pequeno de
investidores, de modo a promover uma base acionária mais dispersa. De
acordo com nosso Estatuto Social, na hipótese de haver Controle Difuso,
qualquer acionista adquirente, que realize oferta ou qualquer negócio
envolvendo ações de nossa emissão que possa resultar em aquisição ou na
titularidade de ações de nossa emissão, em quantidade igual ou superior a
25% do total de ações de nossa emissão, deverá, no prazo máximo de 60
dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na
titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 25% do total de
ações de nossa emissão, realizar uma oferta pública de aquisição da
totalidade das ações de nossa emissão, observando-se o disposto na
regulamentação aplicável da CVM, inclusive quanto à necessidade ou
não de registro de tal oferta pública, e os regulamentos da BOVESPA. A
oferta pública de aquisição deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos
os acionistas da nossa Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado
na BOVESPA; e (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o
previsto no nosso Estatuto Social, conforme aplicável.
Qualquer alteração do Estatuto Social que limite ou exclua o direito
dos acionistas à realização da oferta pública de aquisição de ações
referida acima, somente poderá ser feita desde que deliberada em
Assembléia Geral de nossos acionistas que representem 50% mais
uma das ações ordinárias do nosso capital social. Para mais
informações, vide Seção “Descrição do Capital Social – Mecanismo
de Proteção da Dispersão da Base Acionária”.

Fatores de Risco

Vide a seção “Fatores de Risco”, além de outras informações
incluídas no presente Prospecto, para uma explicação acerca dos
fatores de risco que devem ser cuidadosamente analisados antes da
decisão de investimento nas Ações.
Não há inadequação específica da Oferta a determinado grupo ou
categoria de investidor. No entanto, a presente Oferta não é adequada
a investidores avessos ao risco inerente a investimentos em ações.
Como todo e qualquer investimento em ações, a subscrição e/ou
aquisição das ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas
patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da
tomada de decisão de investimento.

Contrato de Participação no Novo
Mercado

Em 27 de março de 2007, a Companhia, os Administradores e a
BOVESPA celebraram o Contrato de Participação no Novo Mercado,
contendo obrigações relativas à listagem da Companhia no Novo
Mercado. Tal contrato terá vigência a partir da data de publicação do
Anúncio de Início.

Arbitragem

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, nós, nossos
acionistas, administradores e membros do nosso Conselho Fiscal
(quando instalado), nos obrigamos a resolver, por meio de arbitragem,
toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre nós,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei
das Sociedades por Ações, no nosso Estatuto Social, nas normas
editadas pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral,
além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Contrato de
Participação no Novo Mercado.
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Negociação

Nossas Ações serão negociadas no segmento de listagem do Novo
Mercado da BOVESPA sob o código de negociação “BEMA3”, no
primeiro dia útil seguinte à data da publicação do Anúncio de Início.
O Código ISIN é BRBEMAACNOR0.

Percentual de Ações em Circulação O percentual de ações de nossa emissão em circulação após a conclusão
da Oferta será de 46,47%, sem considerar as Ações Suplementares.
Dividendos e Juros Sobre Capital
Próprio

De acordo com nosso Estatuto Social, no mínimo 25,0% do saldo de
lucro líquido do exercício social anterior, calculado conforme a Lei
das Sociedades por Ações e as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil,
deve ser distribuído a título de dividendo obrigatório anual. A Lei das
Sociedades por Ações, no entanto, permite que suspendamos a
distribuição obrigatória de dividendos de qualquer exercício social
caso o Conselho de Administração informe à Assembléia Geral de
Acionistas que tal distribuição seria inviável dada a nossa condição
financeira à época. Para mais informações, vide Seção “Dividendos e
Política de Dividendos” e “Fatores de Risco”.
Os investidores que adquirirem/subscreverem Ações no âmbito da
Oferta terão direito de recebimento de dividendos e/ou juros sobre
capital próprio integrais declarados e demais proventos que vierem a
ser distribuídos por nós a partir da Data de Liquidação, com exceção
ao valor de R$7,7 milhões já provisionado na conta de Juros sobre
Capital Próprio a Pagar, que será distribuído exclusivamente aos
nossos atuais acionistas até 30 de abril de 2007.

Controle Difuso e Mecanismos de
Governança Corporativa

Após a Oferta, não teremos mais um acionista controlador ou grupo de
controle que detenha mais de 50% de nossas ações, o que poderá nos deixar
susceptíveis a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros
eventos decorrentes da ausência de um acionista controlador ou grupo
estabelecido de controle. Para informações adicionais a esse respeito, vide
Seções “Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às Ações”.
O nosso Estatuto Social contém regras de governança corporativa
para promover o alinhamento entre administradores e acionistas,
conforme previstas no Regulamento do Novo Mercado. O nosso
Conselho de Administração é constituído de, no mínimo, cinco e, no
máximo, sete membros titulares, eleitos em Assembléia Geral
Ordinária para um mandato unificado de um ano. Adicionalmente,
20% de nossos conselheiros deverão ser Conselheiros Independentes.
Caso qualquer acionista deseje indicar um ou mais representantes para
compor o Conselho de Administração que não sejam membros em sua
composição mais recente, tal acionista deverá notificar a Companhia
por escrito antes da Assembléia Geral que elegerá os Conselheiros,
informando o nome, a qualificação e o currículo profissional completo
dos candidatos. Na eleição dos membros do Conselho de
Administração, se não tiver sido solicitado o processo de voto
múltiplo na forma da lei, a Assembléia Geral deverá votar através de
chapas registradas previamente na mesa, as quais assegurarão aos
acionistas que detenham 10% ou mais das ações ordinárias da
Companhia, em votação em separado, o direito de eleger um membro.
O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente e, quando
instalado, será composto de três membros efetivos e igual número de
suplentes, todos residentes no País, eleitos pela Assembléia Geral na
forma da lei.

32

RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Apresentamos a seguir um resumo de nossas informações financeiras consolidadas para cada um dos exercícios
ou períodos indicados. As informações financeiras apresentadas abaixo devem ser lidas em conjunto com nossas
demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas explicativas incluídas neste Prospecto, bem como
com as informações contidas nas seções “Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações”,
“Informações Financeiras Selecionadas” e “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e
os Resultados Operacionais”.
As informações financeiras consolidadas referentes aos balanços patrimoniais consolidados e demonstrações de
resultados consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004 e 2005, foram
extraídas das demonstrações financeiras anuais, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil, auditadas de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, pela Deloitte, e as informações
financeiras referentes aos balanços patrimoniais consolidados e demonstrações de resultados consolidadas
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, foram extraídas das demonstrações
financeiras anuais, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, auditadas de acordo com
as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, pela KPMG, incluídas neste Prospecto. Os pareceres de auditoria da
Deloitte e da KPMG referentes às demonstrações financeiras consolidadas anexadas a este Prospecto apresentam
um parágrafo de ênfase com relação à ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Estado de São Paulo
contra o incentivo fiscal de redução do ICMS estabelecido pelo Estado do Paraná por meio da Lei Estadual nº
13.214/01 nas vendas interestaduais e aos possíveis efeitos nas nossas demonstrações financeiras consolidadas,
conforme requerido pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil. A retroatividade ou não da declaração somente
será definida e terá validade após o trânsito em julgado do acórdão do STF sobre a matéria. Como, até a data
deste Prospecto, não ocorreu o trânsito em julgado do referido acórdão, a referida publicação, nós, com base em
pareceres de nossos assessores legais, acreditamos que (i) não há respaldo jurídico para determinar, neste
momento, a aplicação da retroatividade, e o subseqüente estorno dos incentivos concedidos pelo Estado do
Paraná, cujo valor do principal atualizado até 31 de dezembro de 2006 era de R$23,8 milhões, excluindo multas
e juros de mora; e (ii) não é aplicável a constituição de provisão para eventual perda em nossas demonstrações
financeiras. Nós e nossos assessores legais acreditamos ainda como sendo de probabilidade remota o risco de
que tal decisão do STF, após o trânsito em julgado do acórdão, possa produzir algum efeito relevante na nossa
situação econômico-financeira. Para mais informações, vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre
a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais – Incentivos Estaduais –
Crédito de ICMS”.
Adicionalmente, o parecer de auditoria da KPMG referente às nossas demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2006 contém um parágrafo de ênfase mencionando o fato de as
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, apresentadas para fins
comparativos, terem sido auditadas por outros auditores independentes que emitiram um parecer sem ressalva e
com um parágrafo de ênfase sobre o mesmo assunto mencionado anteriormente.
Para uma comparabilidade da posição financeira de nossas operações combinadas com as da GEMCO e as da
GSR7 para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006, preparamos determinadas
informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas, incluídas neste Prospecto, refletindo as
aquisições da GEMCO e da GSR7 como se elas tivessem ocorrido em 01 de janeiro de 2005. As informações
financeiras consolidadas pro-forma não auditadas foram preparadas a partir das nossas demonstrações
financeiras auditadas e das demonstrações financeiras auditadas da GEMCO e da GSR7. As informações
financeiras consolidadas pro-forma não auditadas são apresentadas exclusivamente para fins informativos e não
deverão ser interpretadas como nossas demonstrações de resultado de fato ou utilizadas como indicativo de
nossas futuras demonstrações consolidadas de resultado e posição patrimonial. As informações financeiras não
auditadas pro-forma foram baseadas em premissas que consideramos razoáveis e deverão ser lidas em conjunto
com as demais informações financeiras contidas neste Prospecto, incluindo nossas demonstrações financeiras
auditadas. As informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas não são necessariamente indicativas
do resultado das operações ou dos efeitos sobre a posição patrimonial e financeira que teriam sido obtidos caso
as sociedades mencionadas acima estivessem sob controle e administração comuns durante a integralidade dos
exercícios de 2005 e 2006 e não pretendem ser indicativas de resultados operacionais futuros. Para mais
informações, vide Seção “Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações” e “Informações
Financeiras Selecionadas Consolidadas Pro-Forma Não Auditadas”.
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Conforme mencionado anteriormente, as informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas são
apresentadas exclusivamente para fins informativos e não deverão ser interpretadas como nossas demonstrações
de resultado de fato ou utilizadas como indicativo de nossas futuras demonstrações consolidadas de resultado e
posição patrimonial. As informações financeiras pro-forma não auditadas foram baseadas em premissas que
consideramos razoáveis e deverão ser lidas em conjunto com as demais informações financeiras contidas neste
Prospecto, incluindo nossas demonstrações financeiras auditadas. As informações financeiras consolidadas proforma não auditadas não são necessariamente indicativas do resultado das operações ou dos efeitos sobre a
posição patrimonial e financeira que teriam sido obtidos caso as sociedades mencionadas acima estivessem sob
controle e administração comuns em 2005 e 2006 e não pretendem ser indicativas de resultados operacionais
futuros.
Sob as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, essas informações financeiras pro-forma não auditadas não
podem ser auditadas tendo em vista principalmente o fato de as empresas incluídas naquela apresentação, não
terem tido controle comum durante todo o exercício de 2005 e 2006, o que não permite a combinação de
resultados.
No entanto, as demonstrações de resultado pro-forma não auditadas foram elaboradas a partir das demonstrações
de resultado históricas auditadas da Bematech, GEMCO e GSR7 e, portanto, apesar das demonstrações de
resultado pro-forma da Bematech não serem auditadas, cada uma das sociedades que deu origem às citadas
demonstrações de resultado pro-forma, bem como a base que deu origem aos ajustes pro-forma descritos acima,
foram devidamente auditadas por nossos auditores independentes. As demonstrações financeiras individuais das
empresas utilizadas na preparação da demonstração do resultado pro-forma estão anexadas ao Prospecto.
Demonstrações de Resultado

(em R$ mil, exceto %)
Receita bruta de vendas e serviços
Deduções e impostos
Receita líquida de vendas e serviços
Custo dos produtos e serviços vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Amortização de ágio
Outras (despesas) e receitas operacionais, líquidas
Juros sobre capital próprio
Lucro operacional
Resultado não operacional
Lucro antes do imposto de renda, contribuição social e
reversão dos juros sobre capital próprio
Imposto de renda e contribuição social
Lucro antes da reversão dos juros sobre capital
próprio
Reversão de juros sobre capital próprio
Participações minoritárias
Lucro líquido do exercício

Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
Variação
2004
(%)
2005
(%)
2006
(%)
99.196
123,7
140.635
125,6
41,8
192.293
(19.022)
(23,7)
(28.666)
(25,6)
50,7
(36.294)
80.174
100,0
111.969
100,0
39,7
155.999
(47.620)
(59,4)
(61.503)
(54,9)
29,2
(85.626)
32.554
40,6
50.446
45,1
55,0
70.373
(31.987)
(39,9)
(43.009)
(38,4)
34,5
(59.610)
(16.323)
(20,4)
(23.324)
(20,8)
42,9
(27.987)
(10.581)
(13,2)
(12.624)
(11,3)
19,3
(21.337)
(558)
(0,7)
(622)
(0,6)
11,5
(836)
2.107
2,6
2.580
2,3
22,4
3.999
(3.274)
(4,1)
(4.033)
(3,6)
23,2
(5.468)
(2.155)
(620)
(0,8)
(1.933)
(1,7)
211,8
(2.506)
(2.738)
(3,4)
(3.053)
(2,7)
11,5
(3.320)
567
0,7
7.457
6,7
1215,2
10.763
260
0,3
(191)
(0,2)
(173,5)
70

(%)
123,3
(23,3)
100,0
(54,9)
45,1
(38,2)
(17,9)
(13,7)
(0,5)
2,6
(3,5)
(1,4)
(1,6)
(2,1)
6,9
-

Variação
(%)
36,7
26,6
39,3
39,2
39,5
38,6
20,0
69,0
34,4
55,0
35,6
29,6
8,7
44,3
(136,6)

827
(1.558)

1,0
(1,9)

7.266
(3.203)

6,5
(2,9)

778,6
105,6

10.833
(4.960)

6,9
(3,2)

49,1
54,9

(731)
2.738
2.007

(0,9)
3,4
2,5

4.063
3.053
7.116

3,6
2,7
6,4

655,8
11,5
254,6

5.873
3.320
(1.442)
7.751

3,8
2,1
(0,9)
5,0

44,5
8,7
8,9
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Balanços Patrimoniais
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 dezembro de
2005
(%)
2006
(%)
Variação (%)

(em R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Imposto a recuperar
Outros Créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Caução Judicial
Depósitos Judiciais
Títulos e valores mobiliários
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros
Ativo Permanente
Investimento
Imobilizado Líquido
Ativo Intangível
Diferido Líquido
Total do ativo não circulante
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e obrigações sociais
Obrigações Tributárias
Juros sobre capital próprio a pagar
Comissões a pagar
Provisão para participação nos resultados
Imposto de renda e contribuição social
Provisão para contingências
Provisão para pagamento de aquisições
Outras obrigações
Total do passivo circulante
Não circulante
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e financiamentos
Obrigações Tributárias
Provisão para contingências
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para pagamento de aquisições
Total do passivo não circulante
Participação de minoritários
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo
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16.154
15.817
9.089
1.834
211
43.105

27,4
26,8
15,4
3,1
0,4
73,1

13.682
3.622
35.470
12.098
3.203
1.905
69.980

7,3
1,9
19,0
6,5
1,7
1,0
37,5

(15,3)
124,3
33,1
74,6
802,8
62,3

735
409
-

0,7
-

9.500
734
6.549
1.047
5

5,1
0,4
3,5
0,6
-

(0,1)
156,0
-

3
4.237
1.452
9.001
15.837
58.942

7,2
2,5
15,3
26,9
100,0

3
8.544
156
90.162
116.700
186.680

4,6
0,1
48,3
62,5
100,0

101,7
(89,3)
901,7
636,9
216,7

7.523
1.952
1.563
1.463
1.652
1.270
680
1.457
17.560

12,8
3,3
2,7
2,5
2,8
2,2
1,2
2,5
29,8

14.030
4.435
4.369
2.312
7.735
1.614
763
1.689
1.019
37.686
2.524
78.176

7,5
2,4
2,3
1,2
4,1
0,9
0,4
0,9
0,5
20,2
1,4
41,9

66
628
356
2.343
3.393
-

0,1
1,1
0,6
4,0
5,8
-

21.503
1.119
14.906
3.059
20.000
60.587
1.540

11,5
0,6
8,0
1,6
10,7
32,5
0,8

86,5
127,2
179,5
58,0
368,2
27,1
12,2
73,2
345,2
32.480,3
78,2
4087,1
30,6
1.685,6
-

20.000
5.608
1.568
10.813
37.989
58.942

33,9
9,5
2,7
18,3
64,5
100,0

20.000
10.321
1.952
14.104
46.377
186.680

10,7
5,5
1,0
7,6
24,8
100,0

84,0
24,5
30,4
22,1
216,7

(em R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Estoques
Imposto a recuperar e diferidos
Outros Créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos Judiciais
Imposto a recuperar e diferidos
Ativo Permanente
Investimento
Imobilizado Líquido
Ativo Intangível
Diferido Líquido
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
2004
(%)
2005
(%) Variação (%)

Passivo
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários e férias a pagar
Obrigações Tributárias
Juros sobre o capital próprio a pagar
Comissões a pagar
Provisão para participação nos resultados
Outros
Total do passivo circulante
Não circulante
Exigível a Longo Prazo
Financiamentos e empréstimos
Obrigações Tributárias
Provisão para contingências
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Total do passivo não circulante
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo

5.441
13.593
12.549
660
158
32.401

11,5
28,8
26,6
1,4
0,3
68,6

16.154
15.817
9.089
1.834
211
43.105

27,4
26,8
15,4
3,1
0,4
73,1

196,9
16,4
(27,6)
177,9
33,5
33,0

363
1.055

0,8
2,2

735
409

1,2
0,7

102,5
(61,2)

4
3.731
7,9
2.060
4,4
7.610 16,1
14.823 31,4
47.224 100,0

3
4.237
7,2
1.452
2,5
9.001 15,3
15.837 26,9
58.942 100,0

(25,0)
13,6
(29,5)
18,3
6,8
24,8

3.634
4.281
1.066
1.354
2.408
1.262
64
432
14.501

7,7
9,1
2,3
2,9
5,1
2,7
0,1
0,9
30,7

7.523
1.952
1.563
1.463
1.652
1.270
680
1.457
17.560

12,8
3,3
2,7
2,5
2,8
2,2
1,2
2,5
29,8

107,0
(54,4)
46,6
8,1
(31,4)
0,6
962,5
237,3
21,1

1.945
675
356
1.901
4.877

4,1
1,4
0,8
4,0
10,3

66
628
356
2.343
3.393

0,1
1,1
0,6
4,0
5,8

(96,6)
(7,0)
23,3
(30,4)

20.000 33,9
5.608
9,5
1.568
2,7
10.813 18,3
37.989 64,5
58.942 100,0

50,7
(10,0)
(30,3)
77,4
36,4
24,8

13.268 28,1
6.233 13,2
2.251
4,8
6.094 12,9
27.846 59,0
47.224 100,0
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Reconciliação entre EBITDA e EBITDA Ajustado a partir do lucro líquido do exercício
Consolidado Bematech
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2004
(%)
2005
(%) Var (%)
2006
(%) Var (%)
(em R$ mil, exceto %)
Lucro líquido do exercício
2.007
2,5
7.116
6,4
254,6
7.751
5,0
8,9
(+) Resultado financeiro
1.167
1,5
1.453
1,3
24,5
1.469
0,9
1,1
(+) Provisão para IR e CS
1.558
1,9
3.203
2,9
105,6
4.960
3,2
54,9
(+) Depreciações e amortizações
2.842
3,5
3.210
2,9
12,9
5.852
3,8
82,3
EBITDA(1)
7.574
9,4
14.982
13,4
97,8
20.032
12,8
33,7
Margem EBITDA(2)
9,4%
13,4%
12,8%
(+) Ajustes de Incentivos Fiscais(3)
2.422
3,0
4.995
4,5
106,2
4.713
3,0
(5,6)
(4)
9.996
12,5
19.977
17,8
99,8
24.745
15,9
23,9
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustada(5)
12,5%
17,8%
15,9%
(1)
EBITDA corresponde ao lucro (prejuízo) líquido antes do impacto do imposto de renda e da contribuição social, resultado financeiro
líquido, depreciação e amortização. O cálculo do EBITDA não corresponde a uma Prática Contábil Adotada no Brasil, não representa o fluxo
de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho
operacional ou substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não tem significado padronizado e a nossa definição de
EBITDA pode não ser igual ou comparável à definição de EBITDA utilizada por outras companhias.
(2)
A Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida.
(3)
Para mais informações sobre os incentivos fiscais, vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os
Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”.
(4)
EBITDA Ajustado é formado pelo EBITDA acrescido de parcela de impostos que reduziram o nosso lucro bruto, mas que não representam
desembolsos efetivos de caixa, compondo subvenções para investimento, sendo adicionados ao nosso Patrimônio Líquido, como fruto de
políticas públicas estaduais destinadas ao desenvolvimento econômico de determinadas regiões do País (para mais informações vide Seção
“Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”).
O cálculo do EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho operacional ou substituto do fluxo
de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não tem significado padronizado e a nossa definição de EBITDA Ajustado pode
não ser igual ou comparável à definição de EBITDA ou EBITDA Ajustado utilizada por outras companhias.
(5)
A Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida.

Informações Financeiras Pro-Forma
Os números pro-forma apresentados abaixo se referem à nossa participação de 100% no capital social da
GEMCO e da GSR7. Para mais informações, vide Seção “Informações Financeiras Selecionadas Consolidadas
Pro-Forma Não Auditadas”.
(em R$ mil, exceto %)
Receita bruta de vendas e serviços
Deduções e impostos
Receita líquida de vendas e serviços
Custo dos produtos e serviços vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado da equivalência patrimonial
Amortização de ágio
Outras (despesas) e receitas operacionais, líquidas
Juros sobre capital próprio
Lucro operacional
Resultado não operacional
Lucro antes do imposto de renda, contribuição social e
reversão dos juros sobre capital próprio
Imposto de renda e contribuição social
Lucro antes da reversão dos juros sobre capital próprio
Reversão de juros sobre capital próprio
Participações minoritárias
Lucro líquido do exercício

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2005
(%)
2006
(%)
Variação (%)
179.781
120,8
239.676
119,6
33,3
(30.903) (17,2)
(39.272)
(16,4)
27,1
148.878
100,0
200.404
100,0
34,6
(67.265) (45,2)
(98.313)
(49,1)
46,2
81.613
54,8
102.091
50,9
25,1
(79.250) (53,2)
(92.187)
(46,0)
16,3
(26.842) (18,0)
(30.176)
(15,1)
12,4
(25.030) (16,8)
(32.753)
(16,3)
30,9
(2.149)
(1,4)
(2.499)
(1,2)
16,3
3.502
2,4
4.447
2,2
27,0
(5.710)
(3,8)
(7.700)
(3,8)
34,9
118
0,1
(18.253) (12,3)
(18.295)
(9,1)
0,2
(1.715)
(1,2)
(2.009)
(1,0)
17,1
(3.053)
(2,1)
(3.320)
(1,7)
8,7
2.363
1,6
9.904
4,9
319,1
(191)
(0,1)
70
(136,6)
2.172
(5.947)
(3.775)
3.262
(513)
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1,5
(4,0)
(2,5)
2,2
(0,3)

9.974
(8.082)
1.892
3.320
5.212

5,0
(4,0)
0,9
1,7
2,6

359,2
35,9
N/A
1,8
N/A

Reconciliação entre EBITDA Pro-Forma e EBITDA Ajustado Pro-Forma a partir do lucro líquido do
exercício Pro-Forma
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
EBITDA Pro-Forma
2005
(%)
2006
(%)
Variação (%)
(em R$ mil, exceto %)
Lucro líquido do exercício – Pro-Forma
(513)
(0,3)
5.212
2,6
N/A
(+) Resultado financeiro – Pro-Forma
2.208
1,5
3.253
1,6
47,3
(+) Provisão para IR e CS – Pro-Forma
5.947
4,0
8.082
4,0
35,9
(+) Depreciações e amortizações – Pro-Forma
21.697
14,6
22.347
11,2
3,0
EBITDA(1) – Pro-Forma
29.339
19,7
38.894
19,4
32,6
19,7%
19,4%
Margem EBITDA(2) – Pro-Forma
4.995
3,4
4.713
2,4
(5,6)
(+) Ajustes de Incentivos Fiscais(3)
(4)
EBITDA Ajustado – Pro-Forma
34.334
23,1
43.607
21,8
27,0
23,1%
21,8%
Margem EBITDA Ajustada(5) – Pro-Forma
(1)
EBITDA corresponde ao lucro (prejuízo) líquido antes do impacto do imposto de renda e da contribuição social, resultado financeiro
líquido, depreciação e amortização. O cálculo do EBITDA não corresponde a uma Prática Contábil Adotada no Brasil, não representa o fluxo
de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho
operacional ou substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não tem significado padronizado e a nossa definição de
EBITDA pode não ser igual ou comparável à definição de EBITDA utilizada por outras companhias.
(2)
A Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida.
(3)
Para mais informações sobre os incentivos fiscais, vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os
Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”.
(4)
EBITDA Ajustado é formado pelo EBITDA acrescido de parcela de impostos que reduziram o nosso lucro bruto, mas que não representam
desembolsos efetivos de caixa, compondo subvenções para investimento, sendo adicionados ao nosso Patrimônio Líquido, como fruto de
políticas públicas estaduais destinadas ao desenvolvimento econômico de determinadas regiões do País (para mais informações vide Seção
“Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”).
O cálculo do EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho operacional ou substituto do fluxo
de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não tem significado padronizado e a nossa definição de EBITDA Ajustado pode
não ser igual ou comparável à definição de EBITDA ou EBITDA Ajustado utilizada por outras companhias.
(5)
A Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos
S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF
82.373.077/0001-71, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE
41.300.009.297.

Sede

Nossa sede social está localizada na Cidade de São José dos
Pinhais, Estado do Paraná, na Av. Rui Barbosa, 2.529, Módulos
07 e 08, CEP 83055-320.

Diretoria de Relações com
Investidores

Nossa diretoria de relações com investidores está localizada em
nossa filial localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
na Estrada de Santa Cândida, 263, Santa Cândida, CEP 82630490. O responsável por esta diretoria é o Sr. Luciano Sfoggia. O
telefone do nosso departamento de relações com investidores é
(0xx41) 3351-2803, o fax é (0xx41) 3351-2704 e o e-mail é
ri@bematech.com.br.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes.

Títulos e Valores Mobiliários da
Oferta

As Ações serão negociadas na BOVESPA sob o código de
negociação “BEMA3”. Para mais informações, vide Seção
“Informação sobre o Mercado e os Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos”.

Jornais nos quais divulgamos nossas
informações

Nossas publicações são realizadas em atendimento à Lei das
Sociedades por Ações nos jornais Diário Oficial do Estado do
Paraná, Gazeta Mercantil, edição São Paulo, e Jornal Indústria e
Comércio.

Website na Internet

www.bematech.com.br. As informações constantes de nossa
página na rede mundial de computadores (website na Internet)
não são partes integrantes deste Prospecto e não são nele
inseridas por referência.

Atendimento aos Acionistas

O atendimento aos nossos acionistas é realizado pelo telefone
(0xx41) 3351-2803, pelo fax (0xx41) 3351-2704, pelo e-mail
ri@bematech.com.br e no endereço Estrada de Santa Cândida,
263, Santa Cândida, CEP 82630-490, na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.

Informações Adicionais

Informações complementares sobre nós e a Oferta poderão ser
obtidas junto (i) à nossa Companhia, em nossa sede social; (ii) ao
Coordenador Líder, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º
andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou em seu
website www.itaubba.com.br; (iii) ao Merrill Lynch, na na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 18º andar, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, ou em seu website
www.merrilllynch-brasil.com.br; (iv) à CVM, na Rua Sete de
Setembro, 111, 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de 1 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou em seu
website www.cvm.gov.br; ou (v) à BOVESPA, na Rua XV de
Novembro, 275, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
ou em seu website www.bovespa.com.br.
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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos acerca de nossa Companhia e
da Oferta poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
At.: Luciano Sfoggia
Estrada de Santa Cândida, 263
Curitiba, PR
CEP 82630-490
Tel: (0xx41) 3351-2803
Fax: (0xx41) 3351-2704
E-mail: ri@bematech.com.br
Internet: www.bematech.com.br
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
Departamento de Mercado de Capitais
At.: Fernando Fontes Iunes
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar
São Paulo, SP
CEP 04538-132
Tel: (0xx11) 3708-8000
Fax: (0xx11) 3708-8107
Internet: www.itaubba.com.br

Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A.
At.: Enrico Carbone
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 18º andar
São Paulo, SP
CEP 04538-132
Tel: (0xx11) 2188-4000
Fax: (0xx11 ) 2188-4009
Internet: www.merrilllynch-brasil.com.br

Coordenadores Contratados
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
At.: Eduardo Rangel
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 2º andar
São Paulo, SP
CEP 01451-000
Tel.: (0xx11) 3847-9740
Fax.: (0xx11) 3847-9740 E-mail:
eduardo.h.rangel@hsbc.com.br
Internet: www.hsbc.com.br

Participante Especial

BES Investimento do Brasil S.A. – Banco
de Investimento
At.: Cezar Augusto Aragão
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6º andar
São Paulo, SP
CEP 04538-905
Tel.: (0xx11) 3074-7444
Fax.: (0xx11) 3074-7469
E-mail: caragao@besinvestimento.com.br
Internet: www. besinvestimento.com.br

Ágora Senior Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
At.: Carolina Burg
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 758,
1º andar
São Paulo, SP
CEP 04542-000
Tel.: (0xx11) 3709-2915
Fax.: (0xx11) 3709-2866
E-mail: carolina.burg@agorainvest.com.br
Internet: www. agorainvest.com.br

Consultores Legais Locais da Companhia e dos Acionistas Vendedores

Consultores Legais Externos da Companhia e dos Acionistas Vendedores

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
At.: Carlos José Rolim de Mello
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 11° andar
São Paulo, SP
CEP 1451-0003
Tel: (0xx11) 3150-7000
Fax: (0xx11) 3150-7071
Internet: www.mmso.com.br

Clifford Chance US LLP
At.: Sara Hanks
31 West 52nd Street
Nova Iorque, NY, EUA
10019 6131
Tel: (00xx1-212) 878-8000
Fax: (00xx1-212) 878-8375
Internet: www.cliffordchance.com

Consultores Legais Locais dos Coordenadores da Oferta

Consultores Legais Externos dos Coordenadores da Oferta

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
At.: Carlos Barbosa Mello
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 477, 6º andar
São Paulo, SP
CEP 1403-001
Tel: (0xx11) 3147-7600
Fax: (0xx11) 3174-7770
Internet: www.mattosfilho.com.br

Simpson, Thacher & Bartlett LLP
At.: Jaime Mercado
425 Lexington Avenue
Nova Iorque, NY, EUA
10017 3954
Tel: (00xx1-212) 455-2000
Fax: (00xx1-212) 455-2502
Internet: www.stblaw.com
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Auditores (2006)

Auditores (2004 e 2005)

KPMG Auditores Independentes
At.: Pedro Jaime Cervatti
Rua Dr. Carlos de Carvalho, 417 - 16º andar
Curitiba, PR
CEP 80410-180
Tel: (0xx41)3544-4747
Fax: (0xx41) 3544-4750
Internet: www.kpmg.com.br

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
At.: Cosme dos Santos
Rua Pasteur, 463, 5o andar
Curitiba, PR
CEP 80250-080
Tel: (0xx41) 3312-1402
Fax: (0xx41) 3312-1471
Internet: www.deloitte.com.br

A pessoa designada pelo Coordenador Líder para fins do disposto no artigo 33, parágrafo 3º, inciso III, da
Instrução CVM 400, é o Sr. Fernando Fontes Iunes, Diretor.
Para mais informações sobre nossos administradores, vide Seção “Administração” deste Prospecto.
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DECLARAÇÕES DA COMPANHIA, DOS ACIONISTAS VENDEDORES E DO COORDENADOR LÍDER
Declaração da Companhia
Considerando que:
(i)
para a Oferta, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em 05 de janeiro de 2007, a qual
prosseguirá até a divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta;
(ii)
foram disponibilizados pela Companhia todos os documentos, bem como foram prestadas todas as
informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para permitir aos investidores a tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(iii)
a Companhia participou na elaboração do Prospecto Preliminar e participará na elaboração do
Prospecto Definitivo diretamente,
a Companhia declara que: (a) o Prospecto Preliminar contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo conterá, na
data de sua publicação, informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, para permitir aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; (b) as informações fornecidas ao
mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da
atualização do registro da Companhia, que constam do Prospecto Preliminar nesta data, e que constarão do
Prospecto Definitivo, na data de sua publicação, são informações verdadeiras, consistentes e corretas, e são
suficientes para permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (c) o
Prospecto Preliminar contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo conterá, na data de sua publicação,
informações relevantes e necessárias ao conhecimento pelos investidores, da Oferta, das Ações a serem
ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e
quaisquer outras informações relevantes, bem como que foram elaborados de acordo com as normas pertinentes,
incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400.
Declaração dos Acionistas Vendedores integrantes do bloco de controle
Considerando que:
(i)
Oferta;

os Acionistas Vendedores constituíram seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na

(ii)
tendo em vista a Oferta, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em 05 de janeiro de
2007, a qual prosseguirá até a divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta;
(iii)
foram disponibilizados pela Companhia, para análise dos Acionistas Vendedores e seus
respectivos assessores legais, todos os documentos, bem como foram prestadas todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para permitir aos investidores a tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e
(iv)
os Acionistas Vendedores participaram na elaboração do Prospecto Preliminar e participarão na
elaboração do Prospecto Definitivo diretamente e por meio de seus próprios assessores jurídicos,
os Acionistas Vendedores, integrantes do bloco de controle, declaram que: (a) o Prospecto Preliminar contém,
nesta data, e o Prospecto Definitivo conterá, na data de sua publicação, informações verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, para permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas eventuais ou
periódicas constantes da atualização do registro da Companhia, que constam do Prospecto Preliminar nesta data,
e constarão do Prospecto Definitivo, na data de sua publicação, são suficientes para permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (c) o Prospecto Preliminar contém, nesta data, e o
Prospecto Definitivo conterá, na data de sua publicação, informações relevantes e necessárias ao conhecimento
pelos investidores, da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-
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financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes, bem como que foram
elaborados de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400.
Declaração do Brasil 21
Considerando que:
(i)

o Brasil 21 não é Acionista Controlador da Companhia;

(ii)
o Coordenador Líder constituiu consultores legais para auxiliá-lo na implementação da Oferta e
que, para tanto, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em 05 de janeiro de 2007, a qual prosseguirá
até a divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta;
(iii)
foram disponibilizados pela Companhia os documentos que esta considerou materialmente
relevantes para a Oferta;
(iv)
o Coordenador Líder solicitou, por meio de seus consultores legais, documentos e informações
adicionais relativas à Companhia; e
(v)
segundo informado pela Companhia, foram disponibilizados por ela, para análise do Coordenador
Líder e de seus consultores Legais, todos os documentos, bem como foram prestadas todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios na Companhia para permitir aos investidores a tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta,
o Brasil 21 declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que:
(a) as informações fornecidas ao mercado pela Companhia, durante o prazo de distribuição, são verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas
eventuais e periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta são suficientes, permitindo aos
investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
O Brasil 21 declara, ainda, que: (a) o Prospecto Preliminar contém, nesta data, e que o Prospecto Definitivo
conterá, na data de sua publicação, informações relevantes necessárias para permitir uma tomada de decisão
fundamentada pelos investidores a respeito da Oferta, das Ações ofertadas, da Companhia, das suas atividades,
da sua situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade, e quaisquer outras informações
relevantes; e (b) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400.
Declaração de Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro
Considerando que:
(i)

Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro não é Acionista Controlador da Companhia;

(ii)
o Coordenador Líder constituiu consultores legais para auxiliá-lo na implementação da Oferta e
que, para tanto, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em 05 de janeiro de 2007, a qual prosseguirá
até a divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta;
(iii)
foram disponibilizados pela Companhia os documentos que esta considerou materialmente
relevantes para a Oferta;
(iv)
o Coordenador Líder solicitou, por meio de seus consultores legais, documentos e informações
adicionais relativas à Companhia; e
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(v)
segundo informado pela Companhia, foram disponibilizados por ela, para análise do Coordenador
Líder e de seus consultores Legais, todos os documentos, bem como foram prestadas todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios na Companhia para permitir aos investidores a tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta,
Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de
diligência para assegurar que: (a) as informações fornecidas ao mercado pela Companhia, durante o prazo de
distribuição, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de
distribuição, inclusive aquelas eventuais e periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta
são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro declara, ainda, que: (a) o Prospecto Preliminar contém, nesta data, e que o
Prospecto Definitivo conterá, na data de sua publicação, informações relevantes necessárias para permitir uma
tomada de decisão fundamentada pelos investidores a respeito da Oferta, das Ações ofertadas, da Companhia,
das suas atividades, da sua situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade, e quaisquer
outras informações relevantes; e (b) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado
de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400.
Declaração da Maxlen Sociedad Anonima
Considerando que:
(i)

a Maxlen Sociedad Anonima não é Acionista Controlador da Companhia;

(ii)
o Coordenador Líder constituiu consultores legais para auxiliá-lo na implementação da Oferta e
que, para tanto, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em 05 de janeiro de 2007, a qual prosseguirá
até a divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta;
(iii)
foram disponibilizados pela Companhia os documentos que esta considerou materialmente
relevantes para a Oferta;
(iv)
o Coordenador Líder solicitou, por meio de seus consultores legais, documentos e informações
adicionais relativas à Companhia; e
(v)
segundo informado pela Companhia, foram disponibilizados por ela, para análise do Coordenador
Líder e de seus consultores Legais, todos os documentos, bem como foram prestadas todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios na Companhia para permitir aos investidores a tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta,
a Maxlen Sociedad Anonima declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para
assegurar que: (a) as informações fornecidas ao mercado pela Companhia, durante o prazo de distribuição, são
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de
distribuição, inclusive aquelas eventuais e periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta
são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
A Maxlen Sociedad Anonima declara, ainda, que: (a) o Prospecto Preliminar contém, nesta data, e que o
Prospecto Definitivo conterá, na data de sua publicação, informações relevantes necessárias para permitir uma
tomada de decisão fundamentada pelos investidores a respeito da Oferta, das Ações ofertadas, da Companhia,
das suas atividades, da sua situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade, e quaisquer
outras informações relevantes; e (b) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado
de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400.

44

Declaração do Coordenador Líder
Considerando que:
(i)

o Coordenador Líder foi assessorado por consultores legais na implementação da Oferta;

(ii)
para realização da Oferta, está sendo realizada auditoria jurídica na Companhia e em suas
controladas, iniciada em 05 de janeiro de 2007 (“Due Diligence”), sendo que a Due Diligence prosseguirá até a
divulgação do Prospecto Definitivo;
(iii)
a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que consideraram
relevantes para a Oferta;
(iv)
além dos documentos a que se refere o item “iii” acima, foram solicitados pelo Coordenador Líder
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos Acionistas Vendedores;
(v)
conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e
os Acionistas Vendedores disponibilizaram, para análise do Coordenador Líder e dos consultores legais, todos os
documentos, bem como foram prestadas todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da
Companhia, para permitir aos investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vi)
a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram da
elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e através
de seus consultores legais,
O Coordenador Líder declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para
assegurar que: (i) as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores são verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (ii) as informações fornecidas ao mercado durante a distribuição das Ações sejam suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
O Coordenador Líder declara ainda que: (i) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas
suas respectivas datas de publicação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos investidores,
sobre a Oferta, as Ações, a Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua
atividade e quaisquer outras informações relevantes; e (ii) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto
Definitivo será elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo a Instrução CVM 400.
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FATORES DE RISCO

O investimento em nossas Ações envolve riscos significativos. Os investidores devem considerar cuidadosamente
os riscos descritos abaixo, bem como as demais informações incluídas neste Prospecto, incluindo nossas
demonstrações financeiras consolidadas e as respectivas notas explicativas, antes de investir em nossas Ações.
Se algum dos riscos a seguir realmente ocorrer, nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais,
fluxos de caixa e perspectivas poderão ser adversamente afetados. Dessa forma, o preço de mercado de nossas
Ações poderá diminuir e o investidor poderá perder todo ou parte de seu investimento em nossas Ações. Riscos
adicionais não conhecidos no momento ou atualmente considerados sem importância poderão também ter um
efeito adverso em nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa e perspectivas,
bem como no preço de mercado de nossas Ações.
Riscos relativos aos nossos negócios
Uma queda nas vendas ou perda de clientes importantes poderia reduzir nossas receitas e rentabilidade.
Possuímos um grande número de clientes. No entanto, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2006, nossos dez maiores clientes responderam por aproximadamente 13,8% de nossas receitas brutas e nosso
maior cliente, que também é um de nossos principais fornecedores, respondeu por 2,7% de nossas receitas
brutas. Podemos não conseguir manter ou renovar os contratos existentes com nossos clientes importantes.
Nosso sucesso depende de certa forma de nossa capacidade de reter nossos clientes significativos e manter ou
aumentar o nível de nossas receitas oriundas desses clientes, incluindo, particularmente, as receitas de
determinados contratos de prestação de serviços de médio e longo prazos. Podemos perder clientes devido a
fusões ou aquisições, falha nos negócios, término de contratos ou por se transformarem em nossos concorrentes
como prestadores de serviços. Como resultado da queda nos negócios ou por outros motivos comerciais, estamos
expostos à redução no volume de processamento de serviços por parte de nossos clientes, o que pode diminuir o
escopo e o volume de serviços prestados e, conseqüentemente, o preço de tais serviços.
Caso venhamos a perder um de nossos clientes significativos ou diversos outros clientes, tal fato poderá ter um
efeito adverso em nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e fluxos de caixa.
Podemos não concluir com sucesso a integração das operações da GSR7 e da GEMCO ou obter os benefícios
resultantes de tal aquisição.
Adquirimos a totalidade do capital social da GEMCO em outubro de 2006 e adquirimos 51,0% do capital social
da GSR7 em novembro de 2006. Em fevereiro de 2007, adquirimos os 49,0% remanescentes do capital social da
GSR7, menos cinco ações. Tais aquisições foram realizadas com a expectativa de nos beneficiarmos da sinergia
operacional de tais empresas com nossas operações. No entanto, os benefícios podem não ser totalmente
concretizados, o que afetaria significativamente nossos negócios e teria um efeito adverso significativo sobre
nós. Integramos em grande parte as operações da GEMCO e da GSR7 em nossas operações, mas ainda estamos
concluindo o processo de integração e continuamos expostos aos riscos relacionados ao processo, incluindo os
seguintes:
•

podemos enfrentar dificuldades de integração, como: (i) custos mais altos que os estimados para dar
continuidade ao suporte e desenvolvimento dos produtos adquiridos da GEMCO e da GSR7; (ii)
incapacidade de administrar um número maior de empregados; e (iii) incapacidade de criar e
efetivamente implementar padrões, controles, procedimentos e políticas uniformes;

•

na medida em que as atividades das divisões Bematech, GEMCO e GSR7 se sobreponham, podemos
enfrentar (i) concorrência de nossas redes de canais de vendas à medida em que tentarmos alinhar
nossas práticas de negócios com as de nossas divisões; e (ii) incapacidade de coordenar e integrar as
vendas e os esforços de marketing para, efetivamente, comunicar uma possível venda combinada de
produtos, venda de produtos cruzados e gerenciar com sucesso as vendas combinadas de produtos; e
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•

o aumento de nossas receitas pode ser menor que o previsto, caso um grande número de clientes da
GEMCO e da GSR7 não renove os contratos de manutenção ou se um menor número de clientes da
GEMCO e da GSR7 comprarem os produtos da divisão da Bematech ou produtos adicionais da divisão
da GEMCO e da GSR7.

Adicionalmente, poderá haver outros passivos ou riscos relacionados à aquisição e integração da GEMCO e da
GSR7 em nossa Companhia, dos quais não possuímos conhecimento.
Podemos enfrentar riscos relativos a futuras aquisições.
A aquisição de ativos e outras companhias de terceiros é um elemento importante de nossa estratégia corporativa
e esperamos continuar a adquirir companhias, produtos, serviços e tecnologias. Uma parcela significativa dos
recursos líquidos desta Oferta será utilizada em aquisições, de forma que o sucesso dessas aquisições terá um
efeito significativo em nosso desempenho futuro. Podemos enfrentar os seguintes riscos decorrentes das
aquisições:
•

a negociação de potenciais aquisições pode resultar em custos significativos;

•

potenciais aquisições podem não contribuir para nossa estratégia de negócios ou podemos pagar mais
que o valor real desses ativos ou da empresa adquirida;

•

tais ativos adquiridos ou operações podem não resultar em vendas ou lucros que justifiquem os
investimentos realizados em tais aquisições;

•

podemos ter dificuldades na integração de diferentes produtos, tecnologias, negócios, operações, cultura
corporativa, pessoal e infra-estrutura, comprometendo, dessa forma, a qualidade, a uniformidade dos
padrões, os controles, os procedimentos e as políticas;

•

o nosso relacionamento com os atuais e novos empregados, clientes, fornecedores e distribuidores pode
ser prejudicado;

•

nosso processo de due diligence pode não identificar as contingências e problemas técnicos, como
questões de qualidade dos produtos ou estrutura dos produtos da companhia adquirida;

•

podemos enfrentar contingências relativas a questões fiscais, responsabilidade sobre produtos,
propriedade intelectual, divulgações financeiras e práticas contábeis ou controles internos;

•

potenciais aquisições podem resultar em litígio por parte de empregados demitidos ou terceiros
desligados;

•

potenciais aquisições podem desviar a atenção de nossa administração das operações existentes; e

•

podemos não obter a tempo as autorizações das autoridades governamentais para concluir tais
potenciais aquisições de acordo com as leis concorrenciais e de antitrust.

Esses fatores podem ter um efeito adverso significativo sobre nossos negócios, situação financeira, resultados
operacionais e fluxos de caixa, especialmente no caso de aquisição de uma empresa maior ou um número maior
de aquisições. Ademais, caso sejam emitidas ações relacionadas com aquisições futuras, os acionistas existentes
poderão ser diluídos e o lucro por ação poderá ser reduzido.
Podemos enfrentar dificuldades em relação à expansão de nossas atividades em determinados mercados,
particularmente nos mercados internacionais.
Além do Brasil, vendemos nossos produtos e serviços em outros países da América Latina, na Europa, nos
Estados Unidos e na Ásia. Em 2006, nossas receitas de exportação totalizaram aproximadamente R$3,0 milhões,
representando aproximadamente 1,9% das receitas líquidas totais durante o exercício. Nossa estratégia de
crescimento inclui a expansão de nossas atividades nos atuais mercados em que operamos e em novos mercados
internacionais, especialmente na América Latina. Nossa expansão internacional, especialmente em países onde
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ainda não operamos, apresenta dificuldades, como (i) mudanças imprevisíveis nas condições regulatórias,
políticas ou econômicas; (ii) dificuldades em atrair pessoal qualificado e financeiramente viável, bem como de
gerenciar nossas operações no exterior; (iii) mudanças na regulamentação de negócios e nas políticas que
regulam investimentos; (iv) dificuldades em registrar e proteger marcas comerciais e software; (v) dificuldades
em aumentar nossas receitas; (vi) operações de hedge relativas a nossas transações em moeda estrangeira; (vii)
dificuldades no cumprimento de nossos contratos; e (viii) barreiras culturais e lingüísticas. Caso não sejamos
capazes de superar uma ou mais dessas dificuldades, nossos negócios, situação financeira, resultados
operacionais e fluxos de caixa poderão ser adversamente afetados.
Nossos produtos podem conter defeitos que podem ser difíceis ou até mesmo impossíveis de serem corrigidos.
Esses defeitos poderão resultar em vendas perdidas, custos adicionais e perdas de clientes.
Oferecemos produtos tecnicamente complexos que, quando introduzidos pela primeira vez ou lançados como
novas versões, podem conter defeitos de software ou hardware difíceis de serem detectados e corrigidos. A
existência de defeitos e dos atrasos em corrigi-los pode resultar em conseqüências negativas, incluindo: (i)
cancelamento de pedidos; (ii) despesas adicionais de garantia; (iii) atrasos na coleta de recebíveis; (iv) devolução
de produtos; (v) perda de aceitação de nossos produtos no mercado; (vi) desvio dos recursos de pesquisa e
desenvolvimento que poderiam ser utilizados no desenvolvimento de novos produtos; (vii) dificuldades em
diminuir o nível dos estoques; e (viii) perda de quaisquer de nossas aprovações governamentais para vender
certos produtos de hardware.
Embora testemos todos os nossos produtos, novos defeitos podem ser identificados depois de os produtos terem
sido entregues. A correção dos defeitos pode ser uma tarefa demorada, cara e difícil. Os erros de software podem
levar meses para serem corrigidos e os erros de hardware podem demandar ainda mais tempo.
Nossas certificações de conformidade técnica para vender determinados produtos de hardware podem ser
suspensas ou anuladas.
Determinados produtos de hardware, incluindo micro-terminais fiscais e impressoras fiscais, necessitam de
certificação de conformidade técnica das Secretarias da Fazenda dos Estados brasileiros. Tais certificações de
conformidade técnica são concedidas somente após análise desses produtos de hardware por instituições da
administração pública voltadas à pesquisa na área de engenharia eletrônica ou tecnologia da informação.
Atualmente, possuímos mais de 30 produtos certificados em todos os Estados brasileiros, dos quais pelo menos
20 são da atual linha de produção. Se um governo estadual identificar um defeito em algum de nossos produtos
de hardware ou identificar o uso indevido de nossos produtos de hardware por algum terceiro, a respectiva
certificação de conformidade técnica poderá ser por ele cancelada, nos obrigando a iniciar um novo processo de
certificação perante tal governo estadual para obter, novamente, a certificação necessária para vender estes
produtos de hardware naquele Estado. Caso isso venha a ocorrer, não poderemos vender tais produtos de
hardware durante os meses em que o novo processo de certificação perdurar. Também não podemos garantir que
quaisquer tentativas de reobtenção de certificação tenham êxito em reestabelecer as certificações de
conformidade técnica necessárias para reassumir as vendas destes produtos de hardware nos Estados brasileiros
em que foram suspensos ou cancelados. Portanto, quaisquer perdas de tais certificações podem afetar
adversamente nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e fluxos de caixa.
A segurança é vital para nossos clientes e a falta de segurança nas transações envolvendo nossos produtos ou
serviços poderia afetar adversamente nossa reputação e nossos resultados operacionais.
A proteção contra fraudes é de extrema importância para os clientes finais de nossas soluções. Implementamos
dispositivos de segurança, como software de criptografia e hardware seguro em nossas soluções para evitar a
fraude em nossas transações de pagamento eletrônicas e para garantir a privacidade e a integridade das
informações dos clientes. Com relação a nossas impressoras de recibo nos pontos de venda, também
implementamos dispositivos de segurança para garantir o registro preciso e a proteção das informações das
transações para calcular o imposto a ser recolhido por nossos clientes e para inspeção por parte das autoridades
fiscais. Nossas soluções podem ser vulneráveis a quebras de segurança devido a defeitos nos mecanismos de
segurança, no sistema operacional e nos aplicativos ou na plataforma de hardware, o que poderia prejudicar a
segurança das informações transmitidas ou armazenadas durante o uso de nossas soluções. Caso a segurança de
nossas soluções for comprometida, nossa reputação e a aceitação de nossas soluções no mercado serão
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adversamente afetadas, o que poderia adversamente afetar nossos resultados operacionais e nos sujeitar a
potenciais responsabilidades.
Podemos não ser capazes de evitar o uso não-autorizado de nossa propriedade intelectual e/ou industrial,
situação que pode afetar nosso negócio e posição competitiva.
Utilizamos diversas proteções para nossa propriedade intelectual, tais como direitos autorais, patentes, marcas
comerciais e propriedade industrial, incluindo contratos de confidencialidade e proibições contra engenharia
reversa e cópias não-autorizadas. Celebramos também compromissos contratuais para a proteção de nossas
informações, código-fonte, código-objeto, produtos e serviços. As medidas adotadas para proteger nossa
propriedade intelectual e/ou industrial podem ser insuficientes para a prevenção de tal apropriação, causando o
uso inadequado de nossos produtos ou fazendo com que venhamos a proteger periodicamente nossa propriedade
intelectual ou industrial por meio de processos legais ou administrativas. O uso inadequado de nossos produtos
ou as medidas tomadas para proteger nossa propriedade intelectual e/ou industrial podem resultar em custos
significativos e desviar os recursos e a atenção de nossa administração e equipe tecnológica, o que poderia
adversamente afetar nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e fluxos de caixa.
Caso nossos produtos estejam violando direitos de propriedade intelectual ou industrial de terceiros, nossos
negócios, situação financeira, resultados operacionais e fluxos de caixa podem ser adversamente afetados.
Estamos sujeitos ao risco de processos baseadas em alegações de quebra dos direitos de propriedade intelectual
e/ou industrial de terceiros, devido, em parte, ao recente aumento do número de patentes e direitos autorais
registrados por empresas de tecnologia. Podemos ainda ser forçados a revisar, total ou parcialmente, o produto
que supostamente tenha infringido tal direito de propriedade intelectual ou industrial e/ou pagar quantias
significativas de indenização, royalties ou licenciamento pelo uso de patentes ou materiais com direitos autorais.
A iniciação de uma ação ou a revisão de um produto que se encontra em violação dos direitos de propriedade
intelectual e/ou industrial de terceiros poderá afetar adversamente nossa imagem e a demanda por nossos
produtos, bem como nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e fluxos de caixa. Ademais,
uma ação exige a atenção da administração, bem como custos adicionais para nossa defesa, o que poderia afetar
adversamente nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e fluxos de caixa.
Significativa parcela de nossas matérias-primas e/ou componentes é importada ou tem seus preços atrelados
ao Dólar. Uma instabilidade repentina e inesperada nos preços pode ter um efeito adverso significativo em
nossos negócios.
Uma parcela significativa de nossas matérias-primas e/ou componentes, tais como mecanismos impressores
matriciais, fontes de alimentação, processadores, componentes de memórias e placas-mãe, tem seus preços direta
ou indiretamente atrelados ao Dólar e, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, foram
responsáveis por aproximadamente 48,9% de nossas entradas de matérias-primas e/ou componentes. Nesse
sentido, seus preços e/ou os preços de seus componentes variam de acordo com as variações de fornecimento e
demanda, bem como de acordo com a variação da taxa cambial. Tradicionalmente, diversos fatores que estão e
continuarão a estar fora de nosso controle contribuíram para a variação dos preços dessas matérias-primas no
mercado internacional.
No caso de um aumento significativo nos preços das matérias-primas importadas ou atreladas ao Dólar, podemos
não ser capazes de repassar esses custos a nossos clientes, o que pode afetar nossas margens de lucro e nossos
negócios. Adicionalmente, se o aumento de preços for repassado aos nossos clientes, nossas vendas poderão ser
reduzidas e alguns de nossos produtos poderão perder determinados incentivos fiscais vinculados ao preço
máximo de vendas, o que poderia ter um efeito adverso significativo em nossos negócios, situação financeira,
resultados operacionais e fluxos de caixa.
Nossa produção e receitas poderão ser adversamente afetadas se nossos fornecedores atrasarem ou não
cumprirem com suas obrigações ou se houver greve nos serviços alfandegários ou portuários.
Como possuímos aproximadamente 60 fornecedores, não podemos garantir que atrasos ou incapacidade de
cumprimento das obrigações contratuais por parte dos fornecedores não afetará adversamente nossa produção,
vendas e receitas. A manutenção de níveis baixos de estoques é uma característica de nosso mercado e, dessa
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forma, dependemos desse pequeno número de fornecedores. No caso de atrasos ou não-cumprimento das
obrigações, essa dependência poderá nos afetar adversamente.
Como uma parcela significativa de nossas matérias-primas e/ou componentes é importada, possíveis greves
afetando os serviços prestados pelas autoridades alfandegárias e portuárias, ou a Receita Federal, no Brasil
poderiam também afetar a entrega desses materiais por parte de nossos fornecedores. Os portos brasileiros estão
sujeitos a greves ocasionais, incluindo estivadores e funcionários das alfândegas. As greves podem afetar a
entrega de determinados produtos e matérias-primas e, dessa forma, nossa capacidade de produção. Isso poderia
ter um efeito adverso significativo em nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e fluxos de
caixa.
Nosso sucesso depende de nossa capacidade de reter e atrair profissionais qualificados e, caso não
consigamos retê-los ou recrutar nossos profissionais qualificados, podemos não operar com sucesso nossos
negócios.
Somos altamente dependentes de nossos principais membros da administração e da equipe técnica e a perda de
seus serviços poderiam atrasar ou impedir significativamente a realização de nossos objetivos de negócios e
tecnológicos. A concorrência entre as empresas de tecnologia por empregados qualificados é intensa e a
capacidade de reter e atrair profissionais qualificados é crítica para nosso sucesso. Não podemos garantir que
seremos capazes de reter e atrair tais profissionais atualmente ou no futuro em condições viáveis e a
incapacidade de fazê-lo poderia ter um efeito adverso significativo em nossos negócios, situação financeira,
resultados operacionais e fluxos de caixa. Adicionalmente, não mantemos seguro de vida de “pessoa-chave” para
qualquer diretor, empregado ou consultor.
Decisões desfavoráveis em processos legais e administrativas podem nos afetar adversamente.
Em 31 de dezembro de 2006, contingências resultantes de processos legais e administrativas totalizaram
aproximadamente R$18,9 milhões para as quais constituímos provisões de R$15,9 milhões.
Nossas reservas são calculadas com base na opinião de nossos assessores legais e tais montantes podem não
refletir o valor em disputa; dessa forma, a decisão final desses processos pode exceder nossas reservas. Caso
nossas provisões não sejam suficientes para pagar tais contingências quando devidas, incorreremos em custos
maiores que os estimados, os quais, se significativos, poderão afetar adversamente nossos resultados
operacionais e financeiros.
Nossos seguros não cobrem todos os riscos inerentes aos nossos negócios. A ocorrência de qualquer dano não
coberto pelos seguros poderá afetar adversamente nossa desempenho financeiro futuro.
Nossos seguros não cobrem todos os riscos inerentes aos nossos negócios, incluindo passivos resultantes de erro,
falha ou produtos ou serviços com defeito. Dessa forma, qualquer interrupção contínua em nossos negócios
devido a eventos não cobertos pelos seguros poderá afetar adversamente nosso desempenho financeiro futuro.
Possuímos determinados incentivos fiscais federais e estaduais e a suspensão, o cancelamento ou a
descontinuidade desses incentivos poderá afetar adversamente nossos resultados operacionais.
Possuímos incentivos fiscais federais e estaduais que reduzem o pagamento de tributos, incluindo: (i) o Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) amparado pela Lei nº 8.248/91 e alterações posteriores; (ii) o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias (ICMS), amparado pela Lei nº 13.214/01; (iii) as contribuições ao Programa de
Participação Social (PIS/PASEP), amparado pela Lei nº 11.196/05; e (iv) o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), amparado pela Lei nº 11.196/05. Os incentivos fiscais relativos ao ICMS totalizaram R$2,4 milhões
em 2004, R$5,0 milhões em 2005 e R$4,7 milhões em 2006. Os incentivos fiscais relativos ao PIS/COFINS
totalizaram zero em 2004, R$0,2 milhões em 2005 e R$0,3 milhões em 2006. Adicionalmente, segundo nossa
metodologia interna de cálculo, estimamos que os incentivos relativos ao IPI totalizaram R$7,2 milhões em
2004, R$10,8 milhões em 2005 e R$15,1 milhões em 2006. Se deixarmos de cumprir com determinadas
obrigações de acordo com as normas aplicáveis e/ou enviar a documentação exigida para a concessão de tais
incentivos, os mesmos poderão ser suspensos ou cancelados, o que nos forçaria a pagar o valor total desses
impostos, mais juros provisionados, sem os benefícios, o que nos afetaria adversamente. De forma semelhante,
se o incentivo fiscal estadual estiver sujeito a processos e obtivermos decisões desfavoráveis, nossos incentivos

50

fiscais poderão ser reduzidos ou cancelados, ou poderemos ter de pagar o valor da redução do incentivo até a
decisão final, o que nos poderia afetar adversa e significativamente.
Adicionalmente, depois da expiração dos incentivos fiscais atualmente concedidos, não podemos garantir que
tais incentivos serão renovados ou que teremos sucesso na obtenção de novos incentivos fiscais em condições
igualmente favoráveis. Se tais incentivos não forem renovados, nossos negócios poderão ser adversamente
afetados. Se falharmos em antecipar mudanças tecnológicas ou melhorar, integrar e atualizar nossos produtos e
serviços de maneira rápida e de acordo com o ambiente regulatório e econômico de nossos clientes, ou posição
ou preço de nossos produtos e serviços para atender a demanda do mercado, nossos clientes podem optar em não
adquirir novas licenças de software, hardware ou serviços de nossa Companhia, o que pode ter um impacto
adverso significativo em nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e fluxos de caixa.
Em novembro de 2006, o STF julgou ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Estado de São Paulo
contra o incentivo fiscal de redução do ICMS estabelecido pelo Estado do Paraná por meio da Lei Estadual nº
13.214/01, considerando o incentivo da redução do ICMS à alíquota de 7% nas vendas interestaduais como
sendo inconstitucional, conforme extrato de ata de julgamento publicado no Diário Oficial da União de 21 de
novembro de 2006. Tendo em vista que o acórdão não foi publicado, nenhum ajuste foi efetuado em nossas
demonstrações financeiras. Aguardaremos, contudo, a publicação do acórdão completo da referida decisão do
STF. O acórdão poderá determinar que os efeitos da decisão de inconstitucionalidade do incentivo da redução
do ICMS sejam válidos (i) a partir da sua publicação ou (ii) desde a concessão do incentivo fiscal. No caso dos
efeitos se tornarem válidos a partir da publicação da decisão, nossos resultados e nossa situação econômicofinanceira futuros serão adversamente afetados. No caso dos efeitos retroagirem e serem válidos desde a
concessão do incentivo fiscal, estaremos adicionalmente sujeitos à autuação fiscal para devolução dos créditos
aproveitados de acordo com este benefício. Com base em levantamento realizado por nós e validado pelos
auditores independentes, o valor do principal atualizado em 31 de dezembro de 2006 dos créditos que poderiam
ser objeto de autuação e conseqüente estorno, excluindo multas e juros de mora, era de R$23,8 milhões.
Riscos relacionados ao mercado
Nosso sucesso depende de nossa capacidade de desenvolver novos produtos e serviços e de nos adaptarmos às
rápidas mudanças tecnológicas.
Para nos mantermos competitivos, precisamos continuar a investir na pesquisa e no desenvolvimento de novas
tecnologias, diretamente ou por meio de parceiros tecnológicos. Isso nos permite inovar e desenvolver hardware
e software novos para aperfeiçoar nossos produtos e serviços, com o objetivo de garantir sua eficiência
operacional e integração, bem como compatibilidade com os ambientes tecnológicos, regulatórios e econômicos
de nossos clientes em tempo hábil. Não podemos garantir que nossos novos produtos e serviços nos permitirão
competir de forma eficiente ou buscar novas oportunidades comerciais nos mercados atuais e futuros.
Investimos recursos humanos e financeiros significativos no desenvolvimento e marketing de produtos e serviços
novos e aperfeiçoados. A demanda e a aceitação dos clientes dos produtos e serviços recentemente introduzidos
estão sujeitas a um alto nível de incertezas, enquanto a adoção bem-sucedida desses novos produtos e serviços
exigirá uma ampla aceitação de métodos novos e significativamente diferentes no que diz respeito à condução
dos negócios e troca de informações. Investimos, e pretendemos continuar a investir, em medidas de marketing e
vendas intensivas para educar os futuros clientes acerca do uso e dos benefícios desses produtos e serviços de
forma a gerar demanda. A demanda por tais produtos e serviços pode não existir ou ainda podemos não
conseguir desenvolver soluções a tempo e viáveis economicamente.
Operamos em um mercado altamente competitivo, o que pode afetar adversamente nossa participação de
mercado e estratégia de preços.
Enfrentamos uma concorrência forte de um grupo concentrado de concorrentes locais e internacionais em todas
as áreas de nossos negócios e poderemos ainda enfrentar a concorrência de novos participantes. Nossos
principais concorrentes são empresas nacionais que originalmente são pequenas mas que começaram a entrar no
mercado de empresas de médio e grande portes, com foco em determinados produtos e serviços, com uma base
maior de clientes para tais produtos e serviços que nossa Companhia. Também concorremos com corporações
com presença global, recursos tecnológicos de ponta e acesso aos mercados de capital a custos mais baixos e
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com melhores condições que nossa Companhia. A concorrência provavelmente aumentará devido à consolidação
entre os clientes atuais e potenciais de nossos produtos, bem como entre nossos concorrentes, ou como resultado
de alianças comerciais entre nossos concorrentes e outras empresas. Adicionalmente, a atual tendência
relacionada às atividades de terceirização a fornecedores externos e as oportunidades fornecidas pela Internet e
pelo comércio eletrônico poderão também aumentar a concorrência por nossos produtos por parte de
integradores de sistemas, firmas de consultoria, firmas de telecomunicações, vendedores de hardware e outros
prestadores de serviços de TI.
Nossas receitas dependem substancialmente de nossas vendas de plataformas de hardware. Enfrentamos a
concorrência crescente de fornecedores globais de hardware, como Intel, Hewlett-Packard, IBM, Fujitsu, Itautec,
Unisys, Epson, NCR, Star, Wincor e Citizen, entre outros. Essas companhias vendem hardware, computadores
pessoais, servidores e periféricos, diretamente aos clientes e por meio de alianças comerciais com fornecedores
de serviços de TI, como nossa Companhia, em todo o mundo. Alterações na política de preços ou aumento nas
vendas diretas a clientes por essas companhias poderia diminuir nossas vendas de hardware.
Nossa participação de mercado poderá ser reduzida se não formos capazes de nos mantermos competitivos. Isso
poderá ocorrer se não mantivermos preços e vendas compatíveis com os nossos concorrentes ou se nossos
concorrentes adquirirem ou introduzirem novos produtos ou adicionarem novas funcionalidades aos produtos
existentes por meio de avanços tecnológicos ou modernizações impulsionadas por exigências regulatórias ou
econômicas. O alto nível de concorrência em nosso mercado pode limitar nossa capacidade de crescimento ou
exercer pressão sobre os preços de nossos produtos e serviços, reduzindo nossas receitas e afetando
adversamente nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e fluxos de caixa.
Riscos relacionados à Oferta e às Ações
O preço de mercado de nossas Ações pode ser extremamente volátil.
O Preço por Ação será determinado pelo Procedimento de Bookbuilding, podendo isso não ser um indicativo dos
preços que irão prevalecer no mercado depois da conclusão desta Oferta. Adicionalmente, o preço de mercado de
nossas Ações refletirá determinadas expectativas sobre nosso desempenho e crescimento futuros, particularmente
a cada trimestre. No entanto, nossas receitas podem variar significativamente entre os trimestres, causando
variações significativas em nossos resultados operacionais e financeiros e na nossa taxa de crescimento em
relação a períodos anteriores. Qualquer queda em nossas receitas ou lucros relativos a nossas projeções, ou
projeções de analistas de mercado, poderá ter um efeito adverso imediato no preço de mercado de nossas Ações.
Adicionalmente, o preço de nossas Ações pode estar sujeito a variações não diretamente relacionadas ao nosso
desempenho individual, mas ao desempenho de outras empresas no mercado nacional e internacional.
O preço de mercado de nossas Ações pode variar significativamente em resposta a diversos fatores, incluindo: (i)
o anúncio de novos produtos ou aperfeiçoamentos dos produtos existentes por nossa Companhia ou nossos
concorrentes; (ii) inovações tecnológicas de nossa Companhia ou de nossos concorrentes; (iii) variações
trimestrais nos resultados operacionais de nossos concorrentes; (iv) alterações nas receitas e taxas de crescimento
de determinadas áreas geográficas, unidades de negócios ou produtos específicos ou categorias de produtos; (v)
especulação da mídia ou do mercado financeiro; (vi) condições gerais de mercado; e (vii) anúncio e conclusão de
fusão ou outras transações significativas por nossa Companhia ou por concorrentes.
Um mercado ativo e líquido para nossas Ações pode não ser desenvolvido, limitando nossa capacidade de
revender nossas Ações de acordo com os preços e períodos desejados.
Mercados de negociação ativos e líquidos geralmente resultam em uma menor volatilidade de preços e uma
execução mais eficiente de pedidos de compra e venda para os investidores. A liquidez do mercado de valores
mobiliários resulta geralmente do volume de ações detidas publicamente pelas partes não-relacionadas.
Atualmente, não existe um mercado público para nossas ações. Pretendemos listar nossas Ações na BOVESPA.
No entanto, não podemos garantir que um mercado líquido para nossas Ações será desenvolvido ou sustentado.
A BOVESPA é significativamente menor, menos líquida e potencialmente mais volátil que os mercados de
valores mobiliários mais importantes nos Estados Unidos da América e em outras economias desenvolvidas. Por
exemplo, a BOVESPA teve uma capitalização de aproximadamente US$722,6 bilhões em 31 de dezembro de
2006 e um volume de negociação médio diário de US$1,1 bilhão nesse mês. As dez maiores ações em termos de
volume de negociação responderam por aproximadamente 46,1% de todas as ações negociadas na BOVESPA
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em 2006. Comparativamente, a bolsa de valores de Nova Iorque teve uma capitalização de US$15,4 trilhões em
31 de dezembro de 2006 e um volume de negociação médio diário de aproximadamente US$1,4 trilhão naquele
mês. Essas características de mercado podem limitar significativamente a capacidade dos titulares de nossas
Ações de vendê-las de acordo com os preços e períodos desejados e, dessa forma, poderão afetar adversamente o
preço de mercado de nossas Ações.
Vendas significativas de nossas Ações depois desta Oferta poderão reduzir o preço de mercado de nossas
Ações.
Conforme o regulamento do Novo Mercado, os Acionistas Vendedores e nossos conselheiros e diretores não
podem vender ou ofertar à venda nossas Ações, ou derivativos vinculados às Ações, durante os primeiros seis
meses depois de as Ações ordinárias terem começado a ser negociadas no Novo Mercado. Adicionalmente, nossa
Companhia, os Acionistas Vendedores, os conselheiros e diretores concordaram, de acordo com determinadas
exceções (inclusive a hipótese de autorização dos Agentes de Colocação), em não emitir ou transferir,
observadas certas exceções, dentro de 180 dias subseqüentes à Oferta após a assinatura do Contrato de
Participação no Novo Mercado, nossas Ações ou quaisquer opções ou garantias de compra de nossas Ações, ou
quaisquer valores mobiliários conversíveis, permutáveis ou que representem o direito de receber nossas Ações.
Adicionalmente, após esses períodos de restrição, as Ações sujeitas a tais restrições poderão ser livremente
negociadas. Se decidirmos emitir ações adicionais ou se os Acionistas Vendedores decidirem vender mais ações
de nossa emissão, ou se o mercado perceber que nós ou os Acionistas Vendedores pretendemos vendê-las, o
preço de mercado de nossas Ações poderá ser significativamente reduzido.
Podemos precisar de recursos adicionais no futuro, os quais podem não nos ser disponibilizados. Qualquer
capital adicional captado por meio da venda de nossas ações poderá diluir a participação acionária do
investidor em nossa companhia.
Podemos precisar de recursos adicionais contraídos por empréstimos públicos ou privados ou financiamentos.
Qualquer capital adicional captado por meio da venda de nossas ações poderá diluir a participação acionária do
investidor em nossa Companhia. Adicionalmente, qualquer financiamento adicional poderá não nos ser
disponibilizado em termos favoráveis.
O investidor poderá sofrer diluição no valor contábil de seu investimento.
O Preço por Ação deve superar o valor contábil líquido da quantidade equivalente de nossas Ações depois desta
Oferta. Dessa forma, os investidores que comprarem nossas Ações nesta Oferta provavelmente sofrerão imediata
e significativamente uma diluição no valor contábil.
Nosso Estatuto Social contém disposições que podem impedir a aquisição da nossa Companhia por um
terceiro e impedir ou postergar transações que poderão ser do interesse dos investidores.
Nosso Estatuto Social contém disposições que podem impedir a aquisição da nossa Companhia por um terceiro e
impedir ou postergar transações que poderão ser do interesse dos investidores. Nosso Estatuto Social contém
disposições cujo objetivo é evitar a concentração de nossas Ações em qualquer grupo de investidores por meio
da promoção de uma base acionária mais dispersa. Uma dessas disposições exige que qualquer acionista
adquirente, que realize oferta ou qualquer negócio envolvendo ações de nossa emissão que possa resultar em
aquisição ou na titularidade de ações de nossa emissão, em quantidade igual ou superior a 25% do total de ações
de nossa emissão, deverá, no prazo máximo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou
na titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 25% do total de ações de nossa emissão, realizar uma
oferta pública de aquisição da totalidade das ações de nossa emissão, observando-se o disposto na
regulamentação aplicável da CVM, inclusive quanto à necessidade ou não de registro de tal oferta pública, e os
regulamentos da BOVESPA. A oferta pública de aquisição deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os
acionistas da nossa Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na BOVESPA; e (iii) lançada pelo preço
determinado de acordo com o previsto no nosso Estatuto Social, conforme aplicável. Esta disposição poderá ter
o efeito de desencorajar, deter ou até mesmo impedir nossa fusão com outra companhia ou a aquisição por outra
companhia, incluindo transações nas quais o investidor poderia receber um ágio sobre o valor de mercado de
nossas Ações.
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Após a Oferta, não teremos mais um acionista controlador ou grupo de controle que detenha mais do que
50% de nossas ações, o que poderá nos deixar susceptíveis a alianças entre acionistas, conflitos entre
acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de um acionista controlador ou grupo estabelecido de
controle
Após a Oferta, não teremos mais um grupo de controle ou acionista controlador que detenha mais do que 50% de
nossas ações. Entretanto, pode ser que se formem alianças ou acordos entre os novos acionistas, o que poderia
estabelecer um novo grupo de controle. Caso surja um novo grupo de controle e este passe a deter o poder
decisório da nossa Companhia, poderíamos sofrer mudanças repentinas e inesperadas das nossas políticas
corporativas e estratégias, inclusive por meio de mecanismos como a substituição dos nossos administradores.
Além disso, pode ser que fiquemos mais vulneráveis a tentativas hostis de aquisição de controle, e a conflitos daí
decorrentes. Embora o nosso Estatuto contenha algumas disposições contrárias à aquisição de controle, não há
garantia de que os investidores não conseguirão encontrar um caminho alternativo para fazê-lo.
Adicionalmente, nossos acionistas podem vir a alterar ou excluir estas mesmas disposições de nosso Estatuto
Social que prevêem a realização de oferta pública de aquisição de ações por acionista que se torne titular de 25%
do nosso capital social e, em seguida, descumprir sua obrigação de realizar uma oferta pública de aquisição de
ações na forma exigida por nosso Estatuto Social. Conforme nosso Estatuto Social, qualquer alteração do mesmo
que limite ou exclua o direito dos acionistas à realização da oferta pública de aquisição, somente poderá ser feita
desde que deliberada em Assembléia Geral de nossos acionistas que representem 50% mais uma das ações
ordinárias do nosso capital social.
A ausência de um grupo de controle poderá dificultar certos processos de tomada de decisão, pois poderá não ser
atingido o quorum mínimo exigido por lei para determinadas deliberações. Caso não tenhamos acionista
identificado como controlador, nós e os acionistas minoritários podemos não gozar da mesma proteção conferida
pela Lei das Sociedades por Ações contra abusos praticados por outros acionistas, em conseqüência, podemos ter
dificuldade em obter a reparação dos danos causados. Qualquer mudança repentina ou inesperada em nossa
equipe de administradores, em nossa política empresarial ou direcionamento estratégico, tentativa de aquisição
de controle ou qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar
adversamente nosso negócio, nosso resultado operacional e financeiro e fluxo de caixa.
Estamos realizando uma oferta pública de distribuição de Ações, o que poderá deixar nossa Companhia
exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a
ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta
de valores mobiliários no Brasil.
Nossa Oferta compreende, simultaneamente, a distribuição pública primária e secundária de Ações no Brasil, em
mercado de balcão não-organizado, bem como a realização de esforços de colocação das Ações no exterior, em
operações isentas de registro na SEC, segundo o Securities Act, sendo nos Estados Unidos da América para
investidores institucionais qualificados (Qualified Institutional Buyers), conforme definidos na Regra 144A do
Securities Act e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com o
Regulamento S editado pela SEC, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor e, em
qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira,
especialmente da CVM, do BACEN e do CMN. Os esforços de colocação de Ações no exterior, que serão
realizados pelos Agentes de Colocação Internacional, expõem a Companhia a normas relacionadas à proteção
destes investidores estrangeiros por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes constantes do
Preliminary Confidential Offering Circular datado da data do Prospecto Preliminar, bem como do Confidential
Offering Circular datado da data deste Prospecto, inclusive no que tange aos riscos de potenciais procedimentos
judiciais por parte de investidores em relação a estas questões.
Adicionalmente, somos parte do Placement Facilitation Agreement, que regula os esforços de colocação das
Ações no exterior. O Placement Facilitation Agreement apresenta uma cláusula de indenização em favor dos
Agentes de Colocação Internacional para indenizá-los no caso de eles sofrerem perdas no exterior por conta de
incorreções relevantes ou omissões relevantes no Preliminary Confidential Offering Circular ou no Confidential
Offering Circular. Caso os Agentes de Colocação Internacional venham a sofrer perdas no exterior em relação a
essas questões, eles poderão ter direito de regresso contra a Companhia por conta desta cláusula de indenização.
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Riscos relativos ao Brasil
O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira. Essa
influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem causar um efeito adverso relevante
nos nossos negócios, na situação financeira, nos resultados operacionais e nos fluxos de caixa e no preço de
mercado de nossas Ações.
No passado, o Governo Federal freqüentemente interveio na economia do País e ocasionalmente realizou
modificações significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para
controlar a inflação, além de outras políticas e normas, freqüentemente implicaram em controle salarial e de
preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outras medidas. Não
podemos controlar e prever quais medidas ou políticas o Governo Federal adotará no futuro. Nosso negócio,
situação financeira, resultados operacionais e fluxos de caixa, bem como o preço de mercado de nossas Ações,
poderão ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas, bem como fatores econômicos
gerais, como:
•

flutuações cambiais;

•

inflação;

•

taxas de juros;

•

políticas monetárias;

•

liquidez dos mercados domésticos financeiro e de capital;

•

políticas energéticas;

•

instabilidade dos preços;

•

políticas fiscais e tributárias; e

•

outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.

No passado, o desempenho da economia brasileira foi impactado pela situação política do Brasil.
Historicamente, as crises e os escândalos políticos afetaram a confiança dos investidores e do público em geral e
afetaram adversamente o desenvolvimento da economia e o preço de mercado dos valores mobiliários emitidos
pelas companhias brasileiras. Adicionalmente, devido à eleição presidencial em outubro de 2006 no Brasil, o
novo governo poderá implementar novas políticas. A economia brasileira cresceu 2,9% em 2006, 2,3% em 2005
e 4,9% em 2004. Devido ao crescimento econômico limitado nos anos recentes, não há certeza se a atual política
econômica obterá sucesso. Adicionalmente, não podemos prever quais políticas serão adotadas pelo Governo
Federal no futuro e se essas políticas irão afetar adversamente a economia, nossos negócios ou nosso
desempenho financeiro. As incertezas acerca das futuras políticas do governo poderão aumentar a volatilidade
dos mercados de valores mobiliários brasileiros e valores mobiliários emitidos no exterior pelas companhias
brasileiras. Adicionalmente, as incertezas e os escândalos políticos, a instabilidade social e outros
acontecimentos políticos ou econômicos poderão ter um efeito adverso em nossa Companhia.

55

A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação podem contribuir significativamente para
a incerteza econômica no Brasil, podendo prejudicar nosso negócio, situação financeira, resultados
operacionais, fluxos de caixa e preço de mercado de nossas Ações.
No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. Mais recentemente, a taxa inflacionária
brasileira, de acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado, ou IGP-M, diminuiu de 25,3% em 2002 para
3,8% em 2006. Algumas medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a inflação sempre incluíram a
manutenção de uma política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo a disponibilidade de
crédito e reduzindo o crescimento econômico. As medidas tomadas pelo Governo Federal para combater a
inflação, combinadas com a especulação sobre eventuais políticas no combate à inflação, contribuíram para a
incerteza econômica e aumentaram a volatilidade dos mercados de capital brasileiros.
Futuras medidas do Governo Federal, inclusive redução das taxas de juros, intervenção no mercado de câmbio e
ações para ajustar ou fixar o valor do real poderão ter um efeito adverso na economia brasileira, nos nossos
negócios e no preço de mercado de nossas Ações. Se o Brasil experimentar inflação elevada no futuro, nossos
custos operacionais e de produção poderão aumentar, nossas margens operacionais e líquidas poderão diminuir e
poderemos não ser capazes de aumentar as taxas de serviço e reajustar os preços cobrados de nossos clientes para
compensar os efeitos da inflação sobre a sua estrutura de custos.
A inflação e seu efeito nas taxas de juros domésticas podem, adicionalmente, diminuir a liquidez nos mercados
de capital e financeiro domésticos, o que poderia adversamente afetar o preço de nossas Ações, bem como nossa
capacidade de refinanciar nossas dívidas nesses mercados.
A instabilidade cambial pode afetar adversamente nossos resultados operacionais e financeiros, bem como o
preço de mercado de nossas Ações.
A moeda brasileira tem sofrido desvalorizações periódicas ao longo das últimas quatro décadas. Durante esse
período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais,
incluindo desvalorizações repentinas, mini-desvalorizações periódicas (durante as quais a freqüência dos ajustes
variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio
duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o real e o dólar e outras
moedas. Por exemplo, o real sofreu uma desvalorização em relação ao dólar de 34,3% em 2002. Em 2003, 2004,
2005 e 2006, o real sofreu uma valorização de 22,3%, 8,8%, 13,4% e 9,5%, respectivamente, em relação ao
dólar. Em 31 de dezembro de 2006, a taxa cambial do real em relação ao dólar foi R$2,1380 para US$1,00. Não
podemos garantir que a taxa cambial do real em relação ao dólar permanecerá nos níveis atuais.
As desvalorizações do real em relação ao dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e nos
afetar adversamente. As depreciações geralmente dificultam o acesso aos mercados financeiros estrangeiros e
podem exigir a intervenção imediata do governo, incluindo a adoção de políticas governamentais restritivas.
Quando o real sofre uma desvalorização em relação ao dólar, o custo em reais de nossos materiais e
equipamentos vinculados ao dólar aumenta, o que poderia afetar adversamente nossos resultados operacionais.
Por outro lado, a valorização continua do real em relação ao dólar poderá resultar em diminuição de valor da
conta corrente e do saldo de pagamentos do Brasil, bem como aumentar o preço dos produtos exportados e
impedir o crescimento das exportações. Tais depreciações poderiam reduzir a concorrência de nossas
exportações e adversamente afetar nossas vendas líquidas e nossos fluxos de caixa de exportações. Esses
desenvolvimentos poderão afetar adversamente nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e
fluxos de caixa, bem como o preço de mercado de nossas Ações.
Os acontecimentos na economia global e em outros países emergentes podem ter um impacto negativo na
economia brasileira e afetar adversamente nosso acesso aos financiamentos e o preço de mercado de nossas
Ações.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes
graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo os Estados Unidos, outros países da
América Latina e países de economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos em outros países
pode ter um impacto adverso no preço de mercado dos valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras,
incluindo nossas Ações. Crises em outros países emergentes ou alterações nas políticas econômicas de outros
países, particularmente nos Estados Unidos, podem reduzir a demanda dos investidores por valores mobiliários
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emitidos por companhias brasileiras, incluindo nossas Ações. Adicionalmente, não existem garantias de que os
mercados de capital internacionais permanecerão abertos às companhias brasileiras ou de que os custos de
financiamento nesses mercados nos serão vantajosos. Quaisquer desses acontecimentos poderão afetar
adversamente o valor de mercado de nossas Ações, bem como nossa capacidade de acessar os mercados de
capital e financiar futuras operações em condições viáveis.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição Atual do Capital Social
Na data deste Prospecto, o capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$68.000.000,00,
representado por 36.266.668 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O quadro seguinte contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias detidas por acionistas da
Companhia, na data deste Prospecto e após a conclusão da Oferta:
Antes da Oferta
Ações
(%)
6.527.960
18,00
6.527.960
18,00
6.528.000
18,00
3.263.940
9,00
1.632.000
4,50
1.632.000
4,50
1.632.000
4,50
1.631.960
4,50
815.980
2,25
815.980
2,25
815.980
2,25
815.980
2,25
1.088.000
3,00
2.538.668
7,00
260
36.266.668 100,00

Após a Oferta(1)
Ações
(%)
5.407.960
10,66
5.407.960
10,66
4.458.000
8,79
2.703.940
5,33
1.352.000
2,67
1.632.000
3,22
1.352.000
2,67
1.571.960
3,10
675.980
1,33
675.980
1,33
675.980
1,33
675.980
1,33
568.000
1,12
260
23.572.756
46,47
50.730.756 100,00

Após a Oferta(2)
Ações
(%)
5.407.960
9,97
5.407.960
9,97
4.458.000
8,21
2.703.940
4,98
1.352.000
2,49
1.632.000
3,01
1.352.000
2,49
1.571.960
2,90
675.980
1,25
675.980
1,25
675.980
1,25
675.980
1,25
568.000
1,05
260
27.108.670
49,95
54.266.670 100,00

Acionista
Marcel Martins Malczewski
Wolney Edirley Gonçalves Betiol
Brasil 21 – Fundo Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes(3)
Newton Slaviero Administração e Participações Ltda.(4)
Demetrios Lambros
Virgílio Moreira Filho
Francisco Alberto Vieira de Araújo
Sage Semog Participações Ltda.(5)
M.E.S. Participações Empresariais Ltda.(6)
MESOF Participações Empresariais Ltda.(7)
MFS Participações Ltda.(8)
Severol Participações Empresariais Ltda.(9)
Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro
Maxlen Sociedad Anonima(10)
Outros
Mercado
Total
(1)
Sem considerar o Exercício da Opção de Ações Suplementares.
(2)
Considerando integralmente o exercício da Opção de Ações Suplementares.
(3)
Fundo formado exclusivamente com recursos da BNDESPAR e administrado pela Dynamo Venture Capital.
(4)
Sociedade detida por Cristina Slaviero Stempliuk (25,00% do capital social), Cintia Slaviero Simoneti (25,00% do capital social), Newton
Slaviero Junior (25,00% do capital social) e Paulo Slaviero (25,00% do capital social).
(5)
Sociedade detida por Edy Gomes Cassemiro (33,33% do capital social), Emilio Batista Gomes (33,32% do capital social), Maria Cecilia
de Araújo Gomes (16,67% do capital social), Eduardo Araujo Gomes (4,17% do capital social), Edson de Araujo Gomes (4,17% do capital
social), Eleonora de Araujo Gomes (4,17% do capital social) e Eliane de Araujo Gomes (4,17% do capital social).
(6)
Sociedade detida por Maria Elizabeth Slaviero (99,99% do capital social) e Maria Claudia Cassou (0,01% do capital social).
(7)
Sociedade detida por Maria Estela Slaviero (99,99% do capital social) e Maria Claudia Slaviero Cassou (0,01% do capital social).
(8)
Sociedade detida por Marcos Slaviero Filho (24,50% do capital social), Fabrício Slaviero (24,50% do capital social), e Marcos Slaviero
(51,00% do capital social).
(9)
Sociedade detida por Marilise Roveda Slaviero (0,01% do capital social), Ercílio Slaviero Neto (49,995% do capital social), e Augusto
Slaviero (49,995% do capital social).
(10)
Sociedade detida exclusivamente pelo Sr. Juan Jose Moratorio.

Descrição da Oferta
A Oferta compreenderá, inicialmente, 23.572.756 Ações, a serem distribuídas mediante uma distribuição pública
primária de 14.464.088 Ações a serem emitidas pela Companhia e uma distribuição pública secundária de
9.108.668 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores.
O montante de Ações objeto da Oferta poderá ser acrescido de um lote suplementar de até 3.535.914 ações
ordinárias de emissão da Companhia, equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas (“Ações
Suplementares”), conforme opção para subscrição de tais Ações Suplementares (abaixo definidas) outorgada
pela Companhia ao Coordenador Líder, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, para
atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta, nos termos do
artigo 24 da Instrução CVM 400, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a
exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações. A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida pelo Coordenador Líder, após
consulta à Merrill Lynch, no prazo de até 31 dias contados a partir da data da publicação do Anúncio de Início,
inclusive.
A Companhia e os Acionistas Vendedores não exerceram a opção de aumentar a Oferta com um lote adicional de
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres de quaisquer ônus ou gravames, de
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emissão da Companhia (“Ações Adicionais”), correspondendo até 20% das Ações, excluídas as Ações
Suplementares, na forma do Artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 e nas mesmas condições e preço das
Ações inicialmente ofertadas. Na emissão de novas Ações pela Companhia, haverá exclusão do direito de
preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e tal
emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social.
Os Coordenadores da Oferta realizarão a Oferta no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, com a
prestação de garantia firme de liquidação individual, proporcional e não solidária, nos termos do Contrato de
Colocação a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e a CBLC,
em conformidade com os termos da Instrução CVM 400.
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações (i) nos Estados Unidos da América,
para Investidores Institucionais Estrangeiros, conforme definidos na Regra 144A, editada pela SEC, em
operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act e nos regulamentos editados ao
amparo do Securities Act; e (ii) nos demais países que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para non
U.S. Persons, de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor e em conformidade
com os procedimentos previstos no Regulamento S, editado pela SEC desde que tais Investidores Institucionais
Estrangeiros sejam registrados na CVM e invistam no Brasil nos termos da Lei 4.131, de 03 de setembro de
1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro
de 2000, conforme alterada (“Resolução 2.689”) e da Instrução nº 325 da CVM, de 27 de janeiro de 2000,
conforme alterada (“Instrução CVM 325”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de
distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país,
inclusive perante a SEC.
Para tanto, os Agentes de Colocação Internacional realizarão, exclusivamente no exterior, esforços de colocação
das Ações junto a Investidores Institucionais Estrangeiros, em conformidade com o Placement Facilitation
Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação
Internacional. Estes esforços de colocação serão realizados somente por meio do Preliminary Offering
Memorandum e do Final Offering Memorandum. Nenhuma oferta de Ações nos Estados Unidos da América ou
outro país que não o Brasil está sendo ou será realizada com base no Prospecto Definitivo. As Ações que forem
objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores
Institucionais Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas e/ou adquiridas, pagas e liquidadas no Brasil junto
aos Coordenadores da Oferta.
Preço por Ação
O Preço por Ação foi fixado após conclusão do Procedimento de Bookbuilding conduzido pelos Coordenadores
da Oferta junto a Investidores Institucionais, em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, III da
Lei das Sociedades por Ações e com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada, tendo em vista que o valor de mercado
das Ações a serem emitidas/vendidas foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual
reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas ordens de subscrição e/ou aquisição no
contexto da Oferta, e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos
do artigo 170, parágrafo 1º, III da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores Não-Institucionais que efetuaram Pedidos de Reserva não participaram do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participaram do processo de determinação do Preço por Ação.
A seguir são apresentados montantes das comissões e dos recursos líquidos a serem recebidos pela Companhia e
pelos Acionistas Vendedores, calculados de acordo com o Preço por Ação de R$15,00:
Recursos líquidos para a
Recursos líquidos para os
Comissões em R$
Companhia em R$(1)
Acionistas Vendedores em R$(1)
Preço em R$
Por Ação
15,00
0,83
14,17
14,17
Total
216.961.320,00
19.489.954,66
205.002.412,04
129.098.973,30
(1)
Sem considerar a Opção de Ações Suplementares e sem levar em conta as despesas da Oferta, incluindo tributos aplicáveis.

59

Custos de Distribuição
Os custos de distribuição da Oferta, exceto pelas despesas que serão arcadas integralmente pela Companhia, serão
divididos entre a Companhia e os Acionistas Vendedores na proporção das Ações respectivamente distribuídas, sem
considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares. Abaixo segue descrição dos custos relativos à Oferta:
Comissões e Despesas
Valor (R$)*
Relação ao Valor Total da Oferta (%)
Comissão de Coordenação
3.535.913,40
1,00
Garantia Firme de Liquidação
3.535.913,40
1,00
Comissão de Colocação
10.607.740,20
3,00
Incentivo
1.810.387,66
0,51
Total de Comissões
19.489.954,66
5,51
Taxa de Registro e Listagem da Oferta
170.000,00
0,05
Despesas com advogados e consultores
2.400.400,00
0,68
Despesas com publicidade da Oferta
1.400.000,00
0,40
Despesas com auditoria externa
800.000,00
0,23
Total de Despesas
4.770.000,00
1,35
Total de Comissões e Despesas
24.259.954,66
6,86
* Calculado com base no Preço por Ação de R$15,00, e sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares.

Reserva de Capital
Os recursos da Oferta Primária serão integralmente destinados à conta de capital social.
Aprovações Societárias
A realização da Oferta Primária foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 13 de fevereiro de 2007, conforme ata publicada no jornal Indústria e Comércio em 19 de fevereiro de 2007 e
no Diário Oficial do Estado do Paraná em 22 de fevereiro de 2007. O aumento de capital da Companhia,
mediante emissão de ações ordinárias e exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas, e a fixação
do Preço por Ação, foram aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17
de abril de 2007. A realização da Oferta Secundária foi aprovada: (i) pelo Brasil 21, em reunião de comitê
realizada em 13 de março de 2007; e (ii) pelos demais Acionistas Vendedores pessoas jurídicas, em reuniões
realizadas em 02 e 12 de fevereiro de 2007, conforme aplicável. A fixação do Preço por Ação foi aprovada: (i)
pelo Brasil 21 em documento datado de 17 de abril de 2007; e (ii) pelos demais Acionistas Vendedores pessoas
jurídicas em reuniões realizadas em 17 de abril de 2007.
Público Alvo da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em conjunto com os Coordenadores Contratados, realizarão a distribuição das
Ações, nos termos da Instrução CVM 400 e conforme previsto no Contrato de Colocação, por meio de duas
ofertas distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo e a Oferta Institucional, observado o esforço de dispersão
acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado.
A Oferta de Varejo será realizada junto a Investidores Não-Institucionais, quais sejam pessoas físicas e jurídicas,
residentes e domiciliados no Brasil, que não sejam considerados Investidores Institucionais (conforme abaixo
definido), e clubes de investimento registrados na BOVESPA, em ambos os casos, que realizaram solicitação de
reserva antecipada mediante o Pedido de Reserva, observado, para tais investidores, o valor mínimo de
investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de investimento de R$300.000,00. Além dos Coordenadores da
Oferta e dos Coordenadores Contratados, poderão ainda realizar a distribuição das Ações objeto da Oferta de
Varejo o Participante Especial e as Corretoras Consorciadas que aderirem ao Contrato de Colocação por meio da
celebração de Termo de Adesão ao Contrato de Colocação com os Coordenadores da Oferta.
A Oferta Institucional será realizada junto a Investidores Institucionais, quais sejam pessoas físicas, jurídicas e
clubes de investimento registrados na BOVESPA, com relação às suas ordens específicas de investimento que
representem valores que excedam R$300.000,00, fundos de investimento, carteiras administradas, fundos de
pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na BOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização,
e investidores residentes no exterior que invistam no Brasil segundo as normas da Resolução CMN 2.689 e da
Instrução CVM 325 ou nos termos das normas de investimento externo direto da Lei 4.131.
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Procedimentos da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores, elaboraram
plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, no que diz
respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual leva em conta suas relações com clientes e outras
considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, observado que os Coordenadores da Oferta deverão assegurar a adequação do
investimento ao perfil de risco dos investidores, bem como o tratamento justo e eqüitativo aos investidores.
Oferta de Varejo
No âmbito da Oferta de Varejo, foi concedido um Período de Reserva para a realização de Pedidos de Reserva,
tendo como objetivo a subscrição e/ou aquisição de Ações da Oferta nas condições descritas abaixo. O montante
de, no mínimo 10% e, no máximo 20%, do total das Ações da Oferta, excluindo as Ações Suplementares, foi
destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não-Institucionais. Do montante de Ações
alocadas à Oferta de Varejo, 10%, sem considerar as Ações Suplementares, foi destinado prioritariamente à
colocação pública aos empregados que integravam a folha de pagamento da Companhia e/ou de suas
Subsidiárias na data da efetivação do Pedido de Reserva (“Empregados”) e que assim expressamente o
declararam ao preencherem o Pedido de Reserva (“Oferta aos Empregados”) e ainda que fizeram o seu pedido de
reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. Os Investidores Não-Institucionais deveriam ter
preenchido e entregue seus respectivos Pedidos de Reserva às Instituições Participantes da Oferta Brasileira
indicadas no Aviso ao Mercado, nas condições a seguir:
(a)
os Investidores Não-Institucionais interessados deveriam ter realizado reservas de Ações junto
a uma única Instituição Participante da Oferta, mediante o preenchimento de Pedido de Reserva, celebrado em
caráter irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (k), (l) e (m) abaixo, no período compreendido
entre 04 de abril de 2007 e 16 de abril de 2007, inclusive (“Período de Reserva”), observado o valor mínimo de
investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de investimento de R$300.000,00 por Investidor NãoInstitucional, sem a necessidade de depósito prévio do valor do investimento pretendido. O Investidor NãoInstitucional que seja (i) controlador ou administrador da Companhia, (ii) controlador ou administrador das
Instituições Participantes da Oferta, (iii) outra pessoa vinculada à Oferta, ou (iv) cônjuge ou companheiro das
pessoas referidas nos itens (i) (ii) e (iii), bem como seu ascendente, descendente e colateral até o segundo grau
(“Pessoas Vinculadas”), deveriam ter efetuado seu Pedido de Reserva impreterivelmente no período
compreendido entre 04 de abril de 2007 e 05 de abril de 2007, inclusive (“Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas”), que antecedeu em sete dias úteis o encerramento do Procedimento de Bookbuilding, e, ainda,
deveria ter indicado, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada.
Caso haja excesso de demanda superior a um terço das Ações efetivamente distribuídas, sem considerar as Ações
Suplementares, será vedada a distribuição de Ações aos Investidores Não Institucionais ou Empregados que
sejam considerados Pessoas Vinculadas, que tenham feito o seu pedido de reserva fora do Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas;
(b)
é assegurado a cada Empregado que fez o seu Pedido de Reserva durante o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas, a aquisição e/ou subscrição integral do número Ações objeto de seu respectivo Pedido
de Reserva, observado o disposto no item (d) abaixo, desde que (i) tais Empregados, ao realizarem seus Pedidos
de Reserva, não os tenham condicionado a um preço máximo por Ação ou, (ii) caso o tenham feito, que o preço
máximo por Ação condicionante seja igual ou superior ao Preço por Ação. Após o atendimento dos Pedidos de
Reserva dos Empregados, as Ações objeto da Oferta aos Empregados remanescentes serão destinadas aos demais
Investidores Não-Institucionais, observado o disposto nos itens (d) e (j) abaixo. Os Empregados deveriam ter
efetuado seus respectivos Pedidos de Reserva entre 04 de abril de 2007 e 05 de abril de 2007;
(c)
na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados pelos Empregados ser igual ou
inferior ao montante de 10% das Ações objeto da Oferta de Varejo, não haverá rateio, sendo todos os
Empregados integralmente atendidos em todas os seus Pedidos de Reserva. Quaisquer sobras no lote
originalmente alocado à Oferta aos Empregados serão destinadas aos demais Investidores Não-Institucionais;
(d)
na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados pelos Empregados exceder 10%
das Ações objeto da Oferta de Varejo, será realizado, entre todos os Empregados que tiverem feito Pedidos de
Reserva, o rateio de tal montante, sendo que, (i) o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das
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Ações objeto da Oferta aos Empregados, limitado ao valor individual de cada Pedido de Reserva, e (ii) ao
número total de Ações destinadas à Oferta aos Empregados, até que se esgote o montante de Ações objeto da
Oferta aos Empregados, desconsiderando-se as frações de Ações. Caso a relação resulte em fração de Ação, o
valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ação.
(e)
cada Investidor Não-Institucional pôde estipular, no respectivo Pedido de Reserva, o preço
máximo por Ação como condição de eficácia do seu Pedido de Reserva, nos termos do parágrafo 3º do artigo 45
da Instrução CVM 400. Caso o Investidor Não-Institucional tenha optado por estipular um preço máximo por
Ação no Pedido de Reserva e o Preço por Ação tenha sido fixado em valor superior ao preço máximo por Ação
estipulado pelo investidor, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição
Participante da Oferta;
(f)
a quantidade de Ações subscritas e/ou adquiridas e o respectivo valor do investimento dos
Investidores Não-Institucionais serão informados a cada Investidor Não-Institucional até as 12:00 horas do dia
útil imediatamente posterior à data de publicação do Anúncio de Início pela Instituição Participante da Oferta
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 Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de rateio prevista no item (j) abaixo;
(g)
cada Investidor Não-Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado no item (f)
acima, junto à Instituição Participante da Oferta com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva, em
recursos imediatamente disponíveis, até às 10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual,
o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição Participante da Oferta junto à qual o
Pedido de Reserva tenha sido realizado;
(h)
na Data de Liquidação, após confirmado o crédito correspondente ao produto da colocação das
Ações na conta de liquidação da CBLC e a verificação de que a Companhia e os Acionistas Vendedores
efetuaram o depósito das Ações objeto da Oferta junto ao serviço de custódia da CBLC, a CBLC, em nome de
cada uma das Instituições Participantes da Oferta junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado,
entregará a cada Investidor Não-Institucional que com ela tenha feito a reserva, o número de Ações
correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por
Ação, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nos itens (k), (l) e (m) abaixo e a
possibilidade de rateio prevista no item (j). Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento
será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações;
(i)
tendo a totalidade dos Pedidos de Reserva de Ações realizados por Investidores NãoInstitucionais sido igual ou inferior ao montante de 10% das Ações objeto da Oferta, sem considerar as Ações
Suplementares, não haverá rateio, sendo todos os Investidores Não-Institucionais integralmente atendidos em
todas as suas reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não-Institucionais destinadas a
Investidores Institucionais;
(j)
tendo a totalidade dos Pedidos de Reserva de Ações realizados por Investidores NãoInstitucionais, acrescido das Ações adquiridas pelos Empregados, sido superior ao montante de 10% das Ações
objeto da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares, será realizado o rateio de tais Ações entre todos os
Investidores Não-Institucionais. 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, até que se esgote a quantidade de Ações destinada prioritariamente à colocação junto aos Investidores
Não-Institucionais. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, a quantidade de Ações destinada prioritariamente a Investidores Não-Institucionais poderá ser
aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores Não-Institucionais possam ser total ou parcialmente
atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o mesmo critério de rateio previsto neste
item (j);
(k)
o Investidor Não-Institucional pode desistir do seu Pedido de Reserva nos casos de suspensão
ou cancelamento, previstos no artigo 20 da Instrução CVM 400, ou revogação ou modificação da Oferta,
previstos nos artigos 26 e 27 da Instrução CVM 400, devendo tal desistência ser comunicada à Instituição
Participante da Oferta que tiver recebido o respectivo Pedido de Reserva pelo Investidor Não-Institucional, por
escrito, até às 16:00 horas do quinto dia útil imediatamente posterior à respectiva suspensão, cancelamento ou
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modificação do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo. Na hipótese de ser verificada divergência
relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e as informações constantes do Prospecto
Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Investidor Não-Institucional ou a sua decisão de
investimento, poderá referido Investidor Não-Institucional desistir do Pedido de Reserva após o início do Prazo
de Distribuição. Nesta hipótese, o Investidor Não-Institucional deverá informar, por escrito, sua decisão de
desistência do Pedido de Reserva à Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo Pedido de
Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço da Instituição
Participante da Oferta, conforme dados abaixo) até as 16:00 horas do quinto dia útil seguinte à data de
publicação do Anúncio de Início, em conformidade com os termos do respectivo Pedido de Reserva, que será
então cancelado pela respectiva Instituição Participante da Oferta. Caso o Investidor Não-Institucional não
informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de Reserva até a data e horário estipulados, deverá
efetuar o pagamento pela subscrição e/ou aquisição das Ações objeto de seu Pedido de Reserva;
(l)
na hipótese de não haver a conclusão da Oferta, ou na hipótese de resilição do Contrato de
Colocação, todos os Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados e cada uma das Instituições
Participantes da Oferta comunicará o cancelamento da Oferta, inclusive por meio de publicação de aviso ao
mercado, aos Investidores Não-Institucionais de quem tenham recebido Pedido de Reserva;
(m)
na hipótese de haver descumprimento, por qualquer um dos Coordenadores Contratados, do
Participante Especial ou das Corretoras Consorciadas, de qualquer das normas de conduta previstas na
regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400, tal
Coordenador Contratado, Participante Especial ou Corretora Consorciada deixará de integrar o grupo de
instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, pelo que serão cancelados
todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido. O Coordenador Contratado, o Participante Especial ou a
Corretora Consorciada a que se refere este item (m) deverá informar imediatamente, sobre o referido
cancelamento, os Investidores Não-Institucionais de quem tenham recebido Pedido de Reserva; e
(n)
caso o Investidor Não-Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (g) acima e
venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos do item (k) ou tenha seu Pedido de Reserva cancelado nos termos dos
itens (l) e (m) acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se a alíquota for superior a zero, dos valores relativos à incidência da CPMF, no prazo de cinco dias úteis
contados, respectivamente, a partir do pedido de cancelamento do Pedido de Reserva ou do cancelamento da Oferta e/ou
do Pedido de Reserva.
Os Investidores Não-Institucionais deverão realizar a subscrição e/ou aquisição das Ações mediante o pagamento
à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com o procedimento descrito acima.
As Instituições Participantes da Oferta somente atenderam aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores NãoInstitucionais titulares de conta-corrente bancária ou de conta de investimento nelas aberta ou mantida pelo
respectivo investidor. Recomendou-se aos Investidores Não-Institucionais que verificassem com a Instituição
Participante da Oferta de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigiria a manutenção
de recursos em conta de investimento aberta e/ou mantida junto a ela, para fins de garantia do Pedido de Reserva
efetuado.
Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva nos termos do item acima, as Ações remanescentes serão destinadas à
colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Coordenadores
Contratados, não tendo sido admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e inexistindo valores
mínimo ou máximo de investimento, exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de
investimento, cujos valores de investimento devem exceder o montante de R$300.00,00 a fim de que sejam
consideradas Investidores Institucionais. Caso o número de Ações objeto de ordens recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding exceda o total de Ações remanescentes após o
atendimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores Não-Institucionais e dos Empregados, nos termos e
condições descritas acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os Investidores
Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, levando
em consideração o disposto no plano de distribuição descrito acima, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de
criar uma base diversificada de acionistas formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de
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avaliação, ao longo do tempo, sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional.
Os Investidores Institucionais deverão realizar a subscrição e/ou aquisição das Ações objeto da Oferta mediante o
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição e/ou aquisição das Ações. Os Investidores
Institucionais Estrangeiros deverão realizar a subscrição e/ou aquisição e integralização das Ações através dos
mecanismos previstos na Resolução CMN 2.689.
Prazos
O prazo para a distribuição das Ações objeto da Oferta terá início na data de publicação do Anúncio de Início e
será encerrado na data de publicação do Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses,
contados a partir da data de publicação do Anúncio de Início (“Prazo de Distribuição”).
A liquidação física e financeira da Oferta está prevista para ser realizada no terceiro dia útil após a data de
publicação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), exceto com relação à distribuição de Ações
Suplementares, cuja liquidação ocorrerá no terceiro dia útil contado a partir da data do exercício da Opção de
Ações Suplementares.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em conformidade com o
previsto no parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a publicação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da Instrução
CVM 400.
Cronograma da Oferta
Encontra-se abaixo um cronograma das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir da
publicação do Aviso ao Mercado:
Ordem dos
Eventos
1

Eventos

Data Prevista(1)

28 de março de 2007
Publicação do Aviso ao Mercado sem os logos do Participante Especial e das Corretoras
Consorciadas.
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
Início das apresentações de Roadshow.
Início do Procedimento de Bookbuilding.
04 de abril de 2007
Publicação do Aviso ao Mercado com os logos do Participante Especial e das Corretoras
2
Consorciadas.
Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas e Empregados).
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e Empregados.
05 de abril de 2007
3
Data inicial para desistência dos Pedidos de Reserva.
12 de abril de 2007
4
Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que não sejam Pessoas
16 de abril de 2007
5
Vinculadas.
Encerramento das apresentações de Roadshow.
17 de abril de 2007
6
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço por Ação.
Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement Facilitation Agreement e de outros contratos
relacionados à Oferta.
Data final para desistência dos Pedidos de Reserva (até às 16:00 horas).
18 de abril de 2007
7
Concessão dos Registros da Oferta.
Publicação do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares.
Início de negociação das Ações na BOVESPA.
19 de abril de 2007
8
Data de Liquidação.
23 de abril de 2007
9
Fim do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares.
18 de maio de 2007
10
Data de Liquidação das Ações Suplementares.
23 de maio de 2007
11
Publicação do Anúncio de Encerramento
25 de maio de 2007
12
(1)
Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério do Coordenador Líder, da
Companhia e dos Acionistas Vendedores.
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Contrato de Colocação
De acordo com os termos do Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta, após a concessão dos registros
de distribuição pública primária e secundária pela CVM, distribuirão as Ações objeto da Oferta no Brasil, em
conformidade com a Instrução CVM 400, em mercado de balcão não-organizado, em regime de garantia firme
de liquidação individual, proporcional e não solidária. Tal garantia é vinculante a partir do momento em que for
concluído o Procedimento de Bookbuilding e assinado o Contrato de Colocação.
A Companhia também celebrará com os Agentes de Colocação Internacional e os Acionistas Vendedores, o
contrato de colocação internacional (“Placement Facilitation Agreement”), segundo o qual os Agentes de
Colocação Internacional realizarão esforços de venda de Ações no exterior, por meio dos mecanismos de
investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão de
Valores Mobiliários, em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas no Securities Act de
1933, dos Estados Unidos da América.
O Placement Facilitation Agreement apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação
Internacional para indenizá-los no caso de que eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções
relevantes ou omissões relevantes no Preliminary Confidential Offering Circular e no Confidential Offering
Circular. Caso os Agentes de Colocação Internacional venham a sofrer perdas no exterior em relação a estas
questões, eles poderão ter direito de regresso contra a Companhia por conta desta cláusula de indenização.
Adicionalmente, o Placement Facilitation Agreement possui declarações específicas em relação à observência de
isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas poderão dar ensejo a
outros potenciais procedimentos judiciais. Não obstante qualquer disposição em contrário, a aquisição das Ações
ocorrerá exclusivamente no Brasil.
O Contrato de Colocação e o Placement Facilitation Agreement estabelecerão que as obrigações dos
Coordenadores da Oferta, dos Agentes de Colocação Internacional e dos Acionistas Vendedores estão sujeitas a
determinadas condições, como (i) a entrega de opiniões legais por seus assessores jurídicos; (ii) a assinatura de
contratos de Lock-up pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos administradores da Companhia; e
(iii) a emissão de comfort letter pelos auditores independentes. De acordo com o Contrato de Colocação e o
Placement Facilitation Agreement, obrigamo-nos a indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências. As Ações serão ofertadas
pelas Instituições Participantes da Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional pelo Preço por Ação a ser
definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Cópia do Contrato de Colocação poderá ser obtida junto ao Coordenador Líder e à CVM, nos endereços
indicados no item “Informações Complementares” abaixo a partir da data de publicação do Anúncio de Início.
Informações Detalhadas sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação dos Coordenadores da Oferta, de forma individual,
proporcional e não solidária, de subscrever e/ou adquirir, pelo Preço por Ação que consta deste Prospecto
Definitivo, na Data de Liquidação, a totalidade do saldo resultante da diferença entre o número de Ações da
Oferta objeto de garantia firme de liquidação por ele prestada e o número de Ações da Oferta efetivamente
colocadas junto a investidores e liquidadas no mercado. Tal garantia é vinculante a partir do momento em que foi
concluído o Procedimento de Bookbuilding e assinado o Contrato de Colocação.
Em caso de exercício da garantia firme de liquidação individual, proporcional e não solidária e posterior revenda
das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda
será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, até o limite máximo do Preço por Ação,
ressalvada a atividade de estabilização realizada nos termos do Contrato de Estabilização.
Estabilização do Preço das Ações
O Coordenador Líder, por intermédio da Itaú Corretora de Valores S.A., poderá, a seu exclusivo critério,
conduzir atividades de estabilização de preço das Ações, no prazo de até 30 dias a contar da data de início da
negociação, que está previsto para ocorrer no primeiro dia útil subseqüente à data de publicação do Anúncio de
Início, inclusive, por meio de operações de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia,
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observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente
aprovado pela BOVESPA e pela CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da Instrução CVM 400.
Cópia do Contrato de Estabilização poderá ser obtida junto ao Coordenador Líder da Oferta e à CVM, nos
endereços indicados no item “Informações Complementares” abaixo, a partir da data da publicação do Anúncio
de Início.
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações conferem a seus titulares os seguintes direitos:
•

o direito de participar na distribuição dos lucros;

•

o direito de participar, na proporção de sua participação no capital social, na distribuição de quaisquer
ativos remanescentes na hipótese de nossa liquidação;

•

o direito de fiscalizar nossa administração;

•

o direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações;

•

o direito de retirar-se de nossa Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações,
incluindo, mas a tanto não se limitando, os casos de fusão, incorporação ou cisão de nossa Companhia;
e

•

o direito de outorga do direito de venda conjunta (tag along) a todos os nossos acionistas, gerando
condições igualitárias em caso de alienação de nosso controle.

Adicionalmente, de acordo com nosso Estatuto Social, na hipótese de haver Controle Difuso, qualquer acionista
adquirente, que realize oferta ou qualquer negócio envolvendo ações de nossa emissão que possa resultar em
aquisição ou na titularidade de ações de nossa emissão, em quantidade igual ou superior a 25% do total de ações
de nossa emissão, deverá, no prazo máximo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou
na titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 25% do total de ações de nossa emissão, realizar uma
oferta pública de aquisição da totalidade das ações de nossa emissão, observando-se o disposto na
regulamentação aplicável da CVM, inclusive quanto à necessidade ou não de registro de tal oferta pública, e os
regulamentos da BOVESPA. A oferta pública de aquisição deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os
acionistas da nossa Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na BOVESPA; e (iii) lançada pelo preço
determinado de acordo com o previsto no nosso Estatuto Social, conforme aplicável.
As Ações de emissão da Companhia serão listadas no segmento Novo Mercado da BOVESPA sob o código de
negociação “BEMA3”, e serão negociadas a partir do dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início.
Restrições à Negociação de Ações (Lock-Up)
De acordo com as regras do Novo Mercado, após a listagem de nossas ações no Novo Mercado, nossos
Acionistas Controladores de Forma Difusa e nossos administradores não podem vender e/ou ofertar à venda as
Ações ou derivativos lastreados nas Ações de que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta,
durante os primeiros seis meses subseqüentes à primeira distribuição pública de nossas Ações após a assinatura
do Contrato de Participação no Novo Mercado. Após este período inicial de seis meses, nossos Acionistas
Controladores de Forma Difusa e nossos administradores não podem vender e/ou ofertar mais do que 40,0% das
Ações, ou derivativos lastreados em ações de nossa emissão de que eram titulares imediatamente após a
efetivação da Oferta, por seis meses adicionais. Sem prejuízo de restrições adicionais à alienação de Ações de
nossa emissão, a vedação não se aplicará: (i) na hipótese de empréstimo das Ações que vise a permitir a
antecipação do início da negociação das Ações em bolsa, sujeito à aprovação da BOVESPA; e (ii) na hipótese de
cessão ou empréstimo de ações que vise ao desempenho da atividade de formador de mercado credenciado pela
BOVESPA, nesse caso limitado a 15,0% da quantidade total de Ações cuja negociação esteja vedada.
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Nossa Companhia, cada um dos membros de nosso Conselho de Administração e de nossa Diretoria que são
acionistas da Companhia e os Acionistas Vendedores celebrarão acordos de restrição à venda das Ações (lockups), por meio dos quais tais pessoas se comprometem -- sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos
acordos, às quais se incluem, mas a tanto não se limitam: (a) à transferência, direta ou indireta, pelo Brasil 21
para sua quotista exclusiva, BNDESPAR, desde que esta fique sujeita ao lock-up; (b) à cessão ou ao empréstimo
de ações à formador de mercado nos termos do Regulamento do Novo Mercado; e (c) às ações outorgadas por
meio do nosso plano de opção de compra ou subscrição de ações --, a durante o período de 180 dias contados da
data do Prospecto Definitivo: (i) não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, dar em garantia, emprestar,
conceder qualquer opção de compra ou de qualquer outra forma dispor ou conceder quaisquer direitos, solicitar o
registro de documentos nos termos do Securities Act ou das leis brasileiras, em todos os casos relacionados a,
qualquer Ação ou qualquer opção ou warrant de compra de qualquer Ação ou qualquer valor mobiliário
conversível em, ou permutável por, ou que represente o direito de receber Ações; e (ii) não celebrar qualquer
contrato de swap ou qualquer acordo que transfira à outra parte, em todo ou parte, qualquer valor econômico
decorrente da titularidade das Ações ou de qualquer valor mobiliário conversível, passível de exercício ou
permutável por Ações, ou de warrants ou outro direito de compra das Ações, caso tal operação seja realizada
pela entrega das Ações ou de qualquer valor mobiliário, por dinheiro ou outra forma, e a não publicar anúncio
com a intenção de efetuar qualquer operação acima descrita.
Inadequação da Oferta a Certos Investidores
O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda variável e,
assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive
àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da economia em que atua, aos seus acionistas, e o
ambiente macroeconômico do Brasil descritos neste Prospecto Definitivo e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações não é, portanto, adequado a
investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto, poderão requerer que a CVM os autorize a modificar ou
cancelar a Oferta, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas circunstâncias inerentes à
Oferta, existentes na data do pedido de registro de distribuição, que resulte em um aumento relevante nos riscos
assumidos pela Companhia e/ou pelos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas
Vendedores poderão modificar, a qualquer tempo, a Oferta, 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 seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser adiado
em até 90 dias, contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for cancelada, os atos de aceitação
anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio do jornal
Gazeta Mercantil, edição São Paulo, e do Jornal Indústria e Comércio, veículo também usado para divulgação do
Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de
Retificação”).
Após a publicação do Anúncio de Retificação, as Instituições Participantes da Oferta só aceitarão ordens no
Procedimento de Bookbuilindg 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 serão
considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação quando, passados cinco dias úteis de sua publicação,
não revogarem expressamente suas ordens no procedimento de coleta de intenções de investimento
(bookbuilding) ou Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os
investidores pretendem manter a declaração de aceitação.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores,
devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações,
sem qualquer acréscimo ou correção, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400, sendo permitida
inclusive a dedução do valor relativo à CPMF, caso aplicável.
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Suspensão e Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo,
uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do
registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após
obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de
regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a oferta,
sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o quinto dia útil
posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que já tenham aceitado a oferta, na
hipótese de seu cancelamento e os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão,
conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações,
conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de três dias úteis, sem
qualquer remuneração ou correção monetária.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco Itaú S.A.
Relacionamento entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta,
Coordenadores Contratados e Participante Especial
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
O Coordenador Líder e as demais instituições financeiras integrantes de seu conglomerado financeiro realizam
diversas operações de crédito com nossa Companhia, incluindo empréstimos, financiamentos, prestação de fianças,
operações estruturadas e derivativos. Além disso, o Coordenador Líder já prestou e pretende prestar no futuro
serviços de banco de investimento, consultoria financeira e outros serviços correlatos com nossa Companhia, pelos
quais recebeu ou pretende receber comissões. Para mais informações, vide seção “Contratos Relevantes”.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Exceção feita à presente Oferta, o Coordenador Líder não mantém ou manteve relação comercial relevante com
os Acionistas Vendedores.
Relacionamento entre a Companhia e o Merrill Lynch
Além do relacionamento referente à Oferta, não mantemos relacionamento comercial com o Merrill Lynch. No
entanto, poderemos, no futuro, contratar o Merrill Lynch para nos assessorar, inclusive, na realização de
investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de nossas atividades.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Merrill Lynch
Exceção feita à presente Oferta, o Merrill Lynch não mantém ou manteve relação comercial relevante com os
Acionistas Vendedores.
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores Contratados
Relacionamento entre a Companhia e o HSBC
Exceção feita à presente Oferta, o HSBC possui a totalidade de nosso pay roll e uma grande parte dos serviços
de nossas contas a receber por meio da prestação de serviços de cobrança bancária. Com base neste
relacionamento, o HSBC nos presta serviços de investment banking e de mercado de capitais, bem como realiza
operações de financiamento, prestação de fiança bancária, operações envolvendo aplicações em Certificados de
Depósitos Bancários e serviços bancários em geral.
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Relacionamento entre a Companhia e o BES
Exceção feita à presente Oferta, o BES não mantém ou manteve relação comercial relevante com a Companhia.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e os Coordenadores Contratados
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o HSBC
Exceção feita à presente Oferta, o HSBC não mantém ou manteve relação comercial relevante com os Acionistas
Vendedores.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BES
Exceção feita à presente Oferta, o BES não mantém ou manteve relação comercial relevante com os Acionistas
Vendedores.
Relacionamento entre a Companhia e o Participante Especial
Exceção feita à presente Oferta, o Participante Especial não mantém ou manteve relação comercial relevante
com a Companhia, mas, no futuro, poderá prestar serviços para a Companhia, pelos quais pretende receber
comissões.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Participante Especial
Exceção feita ao Sr. Wolney Edirley Gonçalves Betiol, para o qual o Participante Especial presta serviços de
intermediação de títulos e valores mobiliários e corretagem, e à presente Oferta, o Participante Especial não
mantém, atualmente, relações comerciais com os demais Acionistas Vendedores, mas, no futuro, poderá prestar
serviços para os Acionistas Vendedores, pelos quais pretende receber comissões.
Informações Complementares
Os Coordenadores da Oferta recomendam aos investidores, antes de tomarem qualquer decisão de investimento
relativa à Oferta, a leitura cuidados deste Prospecto, que estará à disposição dos interessados, a partir de
publicação do Aviso ao Mercado nos endereços das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da
BOVESPA abaixo indicados. A leitura deste Prospecto possibilita aos investidores uma análise detalhada dos
termos e condições da Oferta e dos riscos a elas inerentes.
O Aviso ao Mercado foi publicado em 28 de março de 2007 intencionalmente sem a indicação do Participante
Especial e das Corretoras Consorciadas e republicado na data de início do Período de Reserva, dia 04 de abril de
2007, com o exclusivo objetivo de apresentar o Participante Especial e uma relação completa das Corretoras
Consorciadas, a partir de cuja data poderão ser obtidas informações adicionais sobre o Participante Especial e as
Corretoras Consorciadas no website da CBLC (www.cblc.com.br).
Instituições Participantes da Oferta
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder e Bookrunner
Banco Itaú BBA S.A.
At. Sr. Fernando Fontes Iunes
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar
São Paulo, SP
CEP 04538-132
Telefone: (11) 3708-8718
Fax: (11) 3708-8107
Site: www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp
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O Coordenador Líder esclarecerá quaisquer dúvidas referentes à Oferta, inclusive para fins do disposto no artigo
33, parágrafo 3o, inciso III, da Instrução CVM 400.
Coordenador e Bookrunner
Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A.
At. Sr. Enrico Carbone
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 18º andar
São Paulo, SP
CEP 04538-132
Telefone: (11) 2188-4000
Fax: (11) 2188-4009
Site: www.merrilllynch-brasil.com.br
Coordenadores Contratados
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
At.: Sr. Eduardo Rangel
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 4º andar
São Paulo, SP
CEP 01451-000
Telefone: (0xx11) 3847-9740
Fax: (0xx11) 3847-9740
E-mail: eduardo.h.rangel@hsbc.com.br
Internet: www.hsbc.com.br/para-voce/investimentos/ofertas-publicas.shtml
BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento
At.: Sr. Cezar Augusto Aragão
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6° andar
São Paulo, SP
CEP 04538-905
Telefone: (0xx11) 3074-7444
Fax: (0xx11) 3074-7469
E-mail: caragao@besinvestimento.com.br
Internet: www.besinvestimento.com.br
Participante Especial
Ágora Senior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
At.: Carolina Burg
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 758, 1º andar
São Paulo, SP
CEP 04542-000
Tel.: (0xx11) 3709-2915
Fax.: (0xx11) 3709-2866
E-mail: carolina.burg@agorainvest.com.br
Internet: www. agorainvest.com.br
Corretoras Consorciadas
Instituições financeiras e corretoras de títulos e valores mobiliários credenciadas na CBLC para participar da
Oferta, conforme indicadas no Aviso ao Mercado. Informações adicionais sobre as Corretoras Consorciadas
poderão ser obtidas no website da CBLC (www.cblc.com.br).
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Receberemos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das comissões e despesas que
estimamos serem devidas por nós no âmbito da Oferta, e sem considerar as Ações Suplementares, no montante
de, aproximadamente, R$205,0 milhões, com base no Preço por Ação de R$15,00. Receberemos recursos
líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das comissões e despesas que estimamos serem
devidas por nós no âmbito da Oferta, e considerando-se as Ações Suplementares, no montante de,
aproximadamente, R$255,1 milhões, com base no Preço por Ação de R$15,00.
Pretendemos utilizar os recursos líquidos da Oferta Primária da seguinte maneira:
Destinação
% Estimado
Novas Aquisições(1)
33,0
Expansão de nossa Infra-Estrutura
7,0
Pesquisa e Desenvolvimento e Marketing de Novos Produtos
5,0
(2)
Liquidação de Empréstimos e Capital de Giro
12,0
43,0
Reserva para Pagamento Residual das Aquisições Recentes(3)
Total
100,0
(1)
Temos constantemente analisado oportunidades de crescimento por meio de melhorias operacionais em
nossas instalações e também de possíveis aquisições em nosso setor. Em razão dos mercados de hardware
e software brasileiros serem muito fragmentados, continuamente identificamos oportunidades de
crescimento por meio de aquisições de empresas que possuam serviços ou produtos correlatos ao nosso
portfólio de serviços e produtos, sempre almejando reforçar nossas operações e também nossa filosofia
“one-stop-shop”. Na data deste Prospecto, detectamos como possíveis alvos de aquisições 54 empresas
que atuam em atividades correlatas às nossas (de hardware, software, serviços e fornecimento de material
de tecnologia), sendo que destas, iniciamos contato e discussões com 16, e celebramos acordos de
confidencialidade com oito.
(2)
Os empréstimos de curto e longo prazo poderão ser liquidados ou ter sua liquidação antecipada
aproveitando-se de oportunidades de mercado e da nova estrutura de capital da empresa. Dentre os
empréstimos que serão liquidados, encontram-se: (i) empréstimos de curto prazo que totalizam o valor de
R$1,8 milhão, com taxa de juros de CDI + 2,4% ao ano e vencimentos ao longo de 2007; e empréstimos
de longo prazo que totalizam o valor de R$1,5 milhão, com taxas de juros entre 2,3% a 2,65% ao mês e
vencimentos em janeiro de 2008. Estes recursos foram destinados à recomposição de nosso capital de
giro; e (ii) uma captação de recursos da ordem de R$8,5 milhões, com taxa de juros de CDI + 2,00% ao
ano e vencimento em outubro de 2006, realizada em 31 de janeiro de 2007 junto ao Coordenador Líder,
na forma de empréstimo bancário de longo prazo, para fim de pagamento de parte da aquisição de
participação no capital social da GEMCO. Para mais informações sobre esses empréstimos, vide Seção
“Análise e Discussão da Administração sobre Situação Financeira e Resultados Operacionais –
Endividamento Bancário”.
(3)
Para informações sobre os valores residuais, encargos e prazos dessas aquisições recentes, vide Seções
“Análise e Discussão da Administração sobre Situação Financeira e Resultados Operacionais –
Obrigações Contratuais” e “Aquisições Recentes”.

Não receberemos quaisquer recursos provenientes da venda das Ações pelos Acionistas Vendedores na Oferta
Secundária.
O impacto dos recursos da Oferta Primária em nossa situação patrimonial encontra-se na tabela da Seção
“Capitalização”, na coluna “Ajustado”.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta informações sobre o nosso endividamento total e estrutura de capital em 31 de
dezembro de 2006, ajustados após a Oferta para refletir o recebimento de recursos líquidos de,
aproximadamente, R$205,0 milhões, com base no Preço por Ação de R$15,00, provenientes da emissão de
14.464.088 Ações no âmbito da Oferta Primária, sem considerar o exercício integral da Opção de Ações
Suplementares.
A tabela a seguir deve ser lida em conjunto com as Seções “Resumo das Demonstrações Financeiras”,
“Informações Financeiras Selecionadas” e “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e
os Resultados Operacionais” e as nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas, e respectivas notas
explicativas, incluídas neste Prospecto.
Em 31 de dezembro de 2006
(ajustado antes da Oferta)
34,4
4,4
30,0

(R$ milhões)
Total de Empréstimos e Financiamentos(2)
Empréstimos e financiamentos – curto prazo
Empréstimos e financiamentos – longo prazo(2)

Ajustado após a Oferta(1)
34,4
4,4
30,0

73,8
278,8
Patrimônio Líquido(3)
68,0
285,0
Capital Social(3)
(3)
Reservas de Capital
Reservas de Lucros(3)
2,0
2,0
Lucros (prejuízos) acumulados(3)
3,8
(8,2)
Capitalização Total(3)
108,2
313,2
(1)
Com base no Preço por Ação de R$15,00.
(2)
Em 31 de janeiro de 2007, captamos recursos da ordem de R$8,5 milhões, conforme item (i) do parágrafo abaixo.
(3)
Nas Assembléias Gerais da Companhia de 15 de fevereiro e 23 de março de 2007, ocorreram aumentos de capital, conforme itens (ii) e (iii)
do parágrafo abaixo.

As informações constantes da coluna “ajustado antes da Oferta” na tabela acima, foram ajustados para refletir: (i)
uma captação de recursos da ordem de R$8,5 milhões, realizada em 31 de janeiro de 2007 junto ao Coordenador
Líder, na forma de empréstimo bancário de longo prazo, para fim de pagamento de parte da aquisição de
participação no capital social da GEMCO, (ii) um aumento de capital de R$2,2 milhões para aquisição, via
permuta de ações, dos 49,0% restantes do capital social da GSR7, menos cinco ações, realizado em 15 de
fevereiro de 2007, e (iii) um aumento de capital de R$45,8 milhões (passando nosso capital social para R$68,0
milhões), mediante capitalização de lucros acumulados, das reservas de capital de ágio e de subvenção e
investimentos, e da reserva estatutária para investimento em pesquisa e desenvolvimento, realizado em 23 de
março de 2007. Para mais informações, vide Seções “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação
Financeira e os Resultados Operacionais – Endividamento Bancário”, “Negócios da Companhia – Contratos
Relevantes” e “Aquisições Recentes”.
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DILUIÇÃO

Em 31 de dezembro de 2006, o valor de nosso patrimônio líquido era de R$46,4 milhões, sendo que, após ajuste
para refletir exclusivamente os aumentos de capital realizados em 15 de fevereiro de 2007 e 23 de março de
2007, passou a ser de R$73,8 milhões. Em 31 de dezembro de 2006, o valor patrimonial por ação, que representa
o valor contábil total dos nossos ativos menos o valor contábil total do nosso passivo, dividido pelo número total
de nossas ações na referida data, era de R$28,4. Ajustando o valor de nosso patrimônio líquido para refletir os
desdobramentos de ações realizados em 13 de fevereiro de 2007 e 26 de março de 2007, o valor patrimonial por
ação de 31 de dezembro de 2006 seria de R$1,28. Adicionalmente, após a realização de ajuste para refletir
exclusivamente (a) os aumentos de capital realizados em 15 de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007, e (b) os
desdobramentos de ações realizados em 13 de fevereiro de 2007 e 26 de março de 2007, o valor patrimonial por
ação passa a ser de R$2,03.
Considerando-se a subscrição das 14.464.088 Ações objeto da Oferta Primária, sem considerar o exercício da
Opção de Ações Suplementares, pelo Preço por Ação de R$15,00, após a dedução das comissões e despesas que
serão devidas por nós no âmbito da Oferta, o valor do nosso patrimônio líquido estimado, em 31 de dezembro de
2006, ajustado para refletir exclusivamente (a) os aumentos de capital realizados em 15 de fevereiro de 2007 e
23 de março de 2007, e (b) os desdobramentos de ações realizados em 13 de fevereiro de 2007 e 26 de março de
2007, seria de R$278,8 milhões, ou R$5,50 por ação. Considerando o Preço por Ação acima, a efetivação da
Oferta representaria um aumento imediato do valor patrimonial contábil por ação correspondente a R$3,47 para
os acionistas existentes em 18 de abril de 2007, e uma diluição imediata do valor patrimonial contábil por ação,
em 31 de dezembro de 2006, ajustado para refletir exclusivamente (a) os aumentos de capital realizados em 15
de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007, e (b) os desdobramentos de ações realizados em 13 de fevereiro de
2007 e 26 de março de 2007, de R$9,50 para os novos investidores, adquirentes de Ações no contexto da Oferta.
Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos novos investidores e o valor patrimonial
contábil por Ação imediatamente após a conclusão da Oferta.
A tabela a seguir ilustra essa diluição:
Em 31 de dezembro de 2006
(R$, exceto quando expressamente indicado de outra forma)(1)
Preço por Ação
15,00
Valor patrimonial por ação em 31 de dezembro de 2006(2)
2,03
Aumento do valor patrimonial por ação atribuído aos acionistas existentes(2)
3,47
5,50
Valor patrimonial por ação após a Oferta(2)
Diluição por ação para os novos investidores(2)
9,50
Percentual de diluição por ação para os novos investidores(2)
63,36%
(1)
Baseado no Preço por Ação.
(2)
Ajustado para refletir exclusivamente (a) os aumentos de capital realizados em 15 de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007, e (b) os
desdobramentos de ações realizados em 13 de fevereiro de 2007 e 26 de março de 2007, deduzidas despesas e comissões.

O Preço por Ação não guarda relação com o valor patrimonial e foi fixado com base no Procedimento de
Bookbuilding realizado junto aos Investidores Institucionais.
Na data deste Prospecto, não dispomos de quaisquer opções, dívidas conversíveis ou outros títulos ou acordos
em aberto que possam requerer a emissão de ações adicionais de nossa Companhia, nem foram exercidas
quaisquer opções de compra ou de subscrição de ações nos últimos cinco anos.
No entanto, foi aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 16 de março de 2007, um plano de
outorga de opção de compra ou subscrição de ações, por meio do qual determinados administradores e
colaboradores poderão adquirir ou subscrever, no futuro, ações de nossa emissão. O preço de compra ou
subscrição das ações objeto desse plano de opção será determinado pelo nosso Conselho de Administração, com
base no valor unitário de nossas ações, segundo os seguintes critérios: (i) para as opções de compra ou
subscrição outorgadas no lançamento do plano de opção, o valor correspondente ao Preço por Ação constante do
Prospecto Definitivo desta Oferta; e (ii) para as demais outorgas, o valor correspondente à média aritmética do
valor das ações objeto do Plano de Opção verificado nos pregões dos 90 dias anteriores à data de assinatura do
Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações. A quantidade total de ações
destinadas a este plano respeitará o limite máximo de 5,0% de nosso capital social e pode acarretar uma diluição
equivalente a 1,0% ao ano nos próximos cinco anos. Para mais informações, vide Seção “Administração da
Companhia – Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações”.
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Adicionalmente, os valores pagos por administradores ou controladores da Companhia quando da aquisição de
ações ordinárias da Companhia nos últimos cinco exercícios sociais foram os seguintes:
•

Em 28 de abril de 2004, houve subscrição e integralização de 58.320 ações por Martins Malczewski
(14.580 ações ordinárias), Wolney Edirley Gonçalves Betiol (14.580 ações ordinárias), Newton
Slaviero Administração e Participações Ltda. (7.290 ações ordinárias), Demetrios Lambros (3.645
ações ordinárias), Virgílio Moreira Filho (3.645 ações ordinárias), Francisco Alberto Vieira de Araújo
(3.645 ações ordinárias) Sage Semog Participações Ltda. (3.645 ações ordinárias), M.E.S.
Participações Empresariais Ltda. (1.822 ações ordinárias), MFS Participações Ltda. (1.823 ações
ordinárias), MESOF Participações Empresariais Ltda. (1.822 ações ordinárias), Severol Participações
Empresariais Ltda. (1.823 ações ordinárias) e Brasil 21 (14.580 ações preferenciais Classe B), a um
preço de R$17,39 por ação, ou R$0,87 por ação ajustado para refletir os desdobramentos de nossas
ações na proporção de 1/10 e 1/2, realizados em 13 de fevereiro e 26 de março de 2007,
respectivamente;

•

Em 18 de abril de 2005 após a capitalização de reserva de capital no valor de R$5.646.602,00 foram
subscritas e integralizadas 59.100 ações ordinárias, por Brasil 21 (11.820), Wolney Edirley Gonçalves
Betiol (11.820), Marcel Martins Malczewski (11.820), Newton Slaviero Administração e
Participações Ltda. (5.910), Demetrios Lambros (2.955), Virgílio Moreira Filho (2.955), Francisco
Alberto Vieira de Araújo (2.955), Sage Semog Participações Ltda. (2.955), M.E.S. Participações
Empresariais Ltda. (1.478), MESOF Participações Empresariais Ltda. (1.478), MFS Participações
Ltda. (1.477) e Severol Participações Empresariais Ltda. (1.477), a um preço de R$18,37 por ação, ou
R$0,92 por ação ajustado para refletir os desdobramentos de nossas ações na proporção de 1/10 e 1/2,
realizados em 13 de fevereiro e 26 de março de 2007, respectivamente; e

•

Em 15 de fevereiro de 2007 houve subscrição e integralização pelos acionistas Pedro Augusto de
Carvalho Ribeiro, de 544.000 ações ordinárias, e por Maxlen Sociedad Anônima de 1.269.334 ações
ordinárias, a um preço de R$1,22 por ação, ou R$0,61 por ação ajustado para refletir o
desdobramento de nossas ações na proporção de 1/2, realizado em 26 de março de 2007.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
Apresentamos a seguir nossas informações financeiras consolidadas selecionadas para cada um dos exercícios
indicados. As informações financeiras apresentadas abaixo devem ser lidas em conjunto com as nossas
demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas explicativas incluídas neste Prospecto, bem como
com as informações contidas nas seções “Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações”,
“Resumo das Demonstrações Financeiras” e “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira
e os Resultados Operacionais”.
As informações financeiras consolidadas referentes aos balanços patrimoniais consolidados e demonstrações de
resultados consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004 e 2005, foram
extraídas das demonstrações financeiras anuais, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil, auditadas de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, pela Deloitte, e as informações
financeiras referentes aos balanços patrimoniais consolidados e demonstrações de resultados consolidadas
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, foram extraídas das demonstrações
financeiras anuais, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, auditadas de acordo com
as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, pela KPMG, incluídas neste Prospecto. Os pareceres de auditoria da
Deloitte e da KPMG referentes às demonstrações financeiras consolidadas anexadas a este Prospecto apresentam
um parágrafo de ênfase com relação à ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Estado de São Paulo
contra o incentivo fiscal de redução do ICMS estabelecido pelo Estado do Paraná por meio da Lei Estadual nº
13.214/01 nas vendas interestaduais e aos possíveis efeitos nas nossas demonstrações financeiras consolidadas,
conforme requerido pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil. A retroatividade ou não da declaração somente
será definida e terá validade após o trânsito em julgado do acórdão do STF sobre a matéria. Como, até a data
deste Prospecto, não ocorreu o trânsito em julgado do referido acórdão, a referida publicação, nós, com base em
pareceres de nossos assessores legais, acreditamos que (i) não há respaldo jurídico para determinar, neste
momento, a aplicação da retroatividade, e o subseqüente estorno dos incentivos concedidos pelo Estado do
Paraná, cujo valor do principal atualizado até 31 de dezembro de 2006 era de R$23,8 milhões, excluindo multas
e juros de mora; e (ii) não é aplicável a constituição de provisão para eventual perda em nossas demonstrações
financeiras. Nós e nossos assessores legais acreditamos ainda como sendo de probabilidade remota o risco de
que tal decisão do STF, após o trânsito em julgado do acórdão, possa produzir algum efeito relevante na nossa
situação econômico-financeira. Para mais informações, vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre
a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais – Incentivos Estaduais –
Crédito de ICMS”.
Adicionalmente, o parecer de auditoria da KPMG referente às nossas demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2006 contém um parágrafo de ênfase mencionando o fato de as
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, apresentadas para fins
comparativos, terem sido auditadas por outros auditores independentes que emitiram um parecer sem ressalva e
com um parágrafo de ênfase sobre o mesmo assunto mencionado anteriormente.
Para uma comparabilidade da posição financeira de nossas operações combinadas com as da GEMCO e as da
GSR7 para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006, preparamos determinadas
informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas, incluídas neste Prospecto, refletindo as
aquisições da GEMCO e da GSR7 como se elas tivessem ocorrido em 01 de janeiro de 2005. As informações
financeiras consolidadas pro-forma não auditadas foram preparadas a partir das nossas demonstrações
financeiras auditadas e das demonstrações financeiras auditadas da GEMCO e da GSR7. As informações
financeiras consolidadas pro-forma não auditadas são apresentadas exclusivamente para fins informativos e não
deverão ser interpretadas como nossas demonstrações de resultado de fato ou utilizadas como indicativo de
nossas futuras demonstrações consolidadas de resultado e posição patrimonial. As informações financeiras não
auditadas pro-forma foram baseadas em premissas que consideramos razoáveis e deverão ser lidas em conjunto
com as demais informações financeiras contidas neste Prospecto, incluindo nossas demonstrações financeiras
auditadas. As informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas não são necessariamente indicativas
do resultado das operações ou dos efeitos sobre a posição patrimonial e financeira que teriam sido obtidos caso
as sociedades mencionadas acima estivessem sob controle e administração comuns em 2005 e 2006 e não
pretendem ser indicativas de resultados operacionais futuros. Para mais informações, vide Seção “Apresentação
das Informações Financeiras e Outras Informações” e “Informações Financeiras Selecionadas Consolidadas ProForma Não Auditadas”.
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Conforme mencionado anteriormente, as informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas são
apresentadas exclusivamente para fins informativos e não deverão ser interpretadas como nossas demonstrações
de resultado de fato ou utilizadas como indicativo de nossas futuras demonstrações consolidadas de resultado e
posição patrimonial. As informações financeiras pro-forma não auditadas foram baseadas em premissas que
consideramos razoáveis e deverão ser lidas em conjunto com as demais informações financeiras contidas neste
Prospecto, incluindo nossas demonstrações financeiras auditadas. As informações financeiras consolidadas proforma não auditadas não são necessariamente indicativas do resultado das operações ou dos efeitos sobre a
posição patrimonial e financeira que teriam sido obtidos caso as sociedades mencionadas acima estivessem sob
controle e administração comuns em 2005 e 2006 e não pretendem ser indicativas de resultados operacionais
futuros.
Sob as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, essas informações financeiras pro-forma não auditadas não
podem ser auditadas tendo em vista principalmente o fato de as empresas incluídas naquela apresentação, não
terem tido controle comum durante todo o exercício de 2005 e 2006, o que não permite a combinação de
resultados.
No entanto, as demonstrações de resultado pro-forma não auditadas foram elaboradas a partir das demonstrações
de resultado históricas auditadas da Bematech, GEMCO e GSR7 e, portanto, apesar das demonstrações de
resultado pro-forma da Bematech não serem auditadas, cada uma das sociedades que deu origem às citadas
demonstrações de resultado pro-forma, bem como a base que deu origem aos ajustes pro-forma descritos acima,
foram devidamente auditadas por nossos auditores independentes. As demonstrações financeiras individuais das
empresas utilizadas na preparação da demonstração do resultado pro-forma estão anexadas ao Prospecto.
Demonstrações de Resultado

(em R$ mil, exceto %)
Receita bruta de vendas e serviços
Deduções e impostos
Receita líquida de vendas e serviços
Custo dos produtos e serviços vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Amortização de ágio
Outras (despesas) e receitas operacionais, líquidas
Juros sobre capital próprio
Lucro operacional
Resultado não operacional
Lucro antes do imposto de renda, contribuição social e
reversão dos juros sobre capital próprio
Imposto de renda e contribuição social
Lucro antes da reversão dos juros sobre capital
próprio
Reversão de juros sobre capital próprio
Participações minoritárias
Lucro líquido do exercício

Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
Variação
2004
(%)
2005
(%)
2006
(%)
99.196
123,7
140.635
125,6
41,8
192.293
(19.022)
(23,7)
(28.666)
(25,6)
50,7
(36.294)
80.174
100,0
111.969
100,0
39,7
155.999
(47.620)
(59,4)
(61.503)
(54,9)
29,2
(85.626)
32.554
40,6
50.446
45,1
55,0
70.373
(31.987)
(39,9)
(43.009)
(38,4)
34,5
(59.610)
(16.323)
(20,4)
(23.324)
(20,8)
42,9
(27.987)
(10.581)
(13,2)
(12.624)
(11,3)
19,3
(21.337)
(558)
(0,7)
(622)
(0,6)
11,5
(836)
2.107
2,6
2.580
2,3
22,4
3.999
(3.274)
(4,1)
(4.033)
(3,6)
23,2
(5.468)
(2.155)
(620)
(0,8)
(1.933)
(1,7)
211,8
(2.506)
(2.738)
(3,4)
(3.053)
(2,7)
11,5
(3.320)
567
0,7
7.457
6,7
1215,2
10.763
260
0,3
(191)
(0,2)
(173,5)
70

(%)
123,3
(23,3)
100,0
(54,9)
45,1
(38,2)
(17,9)
(13,7)
(0,5)
2,6
(3,5)
(1,4)
(1,6)
(2,1)
6,9
-

Variação
(%)
36,7
26,6
39,3
39,2
39,5
38,6
20,0
69,0
34,4
55,0
35,6
29,6
8,7
44,3
(136,6)

827
(1.558)

1,0
(1,9)

7.266
(3.203)

6,5
(2,9)

778,6
105,6

10.833
(4.960)

6,9
(3,2)

49,1
54,9

(731)
2.738
2.007

(0,9)
3,4
2,5

4.063
3.053
7.116

3,6
2,7
6,4

655,8
11,5
254,6

5.873
3.320
(1.442)
7.751

3,8
2,1
(0,9)
5,0

44,5
8,7
8,9
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Balanços Patrimoniais
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 dezembro de
2005
(%)
2006
(%)
Variação (%)

(em R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Imposto a recuperar
Outros Créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Caução Judicial
Depósitos Judiciais
Títulos e valores mobiliários
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros
Ativo Permanente
Investimento
Imobilizado Líquido
Ativo Intangível
Diferido Líquido
Total do ativo não circulante
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e obrigações sociais
Obrigações Tributárias
Juros sobre capital próprio a pagar
Comissões a pagar
Provisão para participação nos resultados
Imposto de renda e contribuição social
Provisão para contingências
Provisão para pagamento de aquisições
Outras obrigações
Total do passivo circulante
Não circulante
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e financiamentos
Obrigações Tributárias
Provisão para contingências
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para pagamento de aquisições
Total do passivo não circulante
Participação de minoritários
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo
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16.154
15.817
9.089
1.834
211
43.105

27,4
26,8
15,4
3,1
0,4
73,1

13.682
3.622
35.470
12.098
3.203
1.905
69.980

7,3
1,9
19,0
6,5
1,7
1,0
37,5

(15,3)
124,3
33,1
74,6
802,8
62,3

735
409
-

0,7
-

9.500
734
6.549
1.047
5

5,1
0,4
3,5
0,6
-

(0,1)
156,0
-

3
4.237
1.452
9.001
15.837
58.942

7,2
2,5
15,3
26,9
100,0

3
8.544
156
90.162
116.700
186.680

4,6
0,1
48,3
62,5
100,0

101,7
(89,3)
901,7
636,9
216,7

7.523
1.952
1.563
1.463
1.652
1.270
680
1.457
17.560

12,8
3,3
2,7
2,5
2,8
2,2
1,2
2,5
29,8

14.030
4.435
4.369
2.312
7.735
1.614
763
1.689
1.019
37.686
2.524
78.176

7,5
2,4
2,3
1,2
4,1
0,9
0,4
0,9
0,5
20,2
1,4
41,9

66
628
356
2.343
3.393
-

0,1
1,1
0,6
4,0
5,8
-

21.503
1.119
14.906
3.059
20.000
60.587
1.540

11,5
0,6
8,0
1,6
10,7
32,5
0,8

86,5
127,2
179,5
58,0
368,2
27,1
12,2
73,2
345,2
32.480,3
78,2
4.087,1
30,6
1.685,6
-

20.000
5.608
1.568
10.813
37.989
58.942

33,9
9,5
2,7
18,3
64,5
100,0

20.000
10.321
1.952
14.104
46.377
186.680

10,7
5,5
1,0
7,6
24,8
100,0

84,0
24,5
30,4
22,1
216,7

(em R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Estoques
Imposto a recuperar e diferidos
Outros Créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos Judiciais
Imposto a recuperar e diferidos
Ativo Permanente
Investimento
Imobilizado Líquido
Ativo Intangível
Diferido Líquido
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
2004
(%)
2005
(%) Variação (%)

Passivo
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários e férias a pagar
Obrigações Tributárias
Juros sobre o capital próprio a pagar
Comissões a pagar
Provisão para participação nos resultados
Outros
Total do passivo circulante
Não circulante
Exigível a Longo Prazo
Financiamentos e empréstimos
Obrigações Tributárias
Provisão para contingências
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Total do passivo não circulante
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo

5.441
13.593
12.549
660
158
32.401

11,5
28,8
26,6
1,4
0,3
68,6

16.154
15.817
9.089
1.834
211
43.105

27,4
26,8
15,4
3,1
0,4
73,1

196,9
16,4
(27,6)
177,9
33,5
33,0

363
1.055

0,8
2,2

735
409

1,2
0,7

102,5
(61,2)

4
3.731
7,9
2.060
4,4
7.610 16,1
14.823 31,4
47.224 100,0

3
4.237
7,2
1.452
2,5
9.001 15,3
15.837 26,9
58.942 100,0

(25,0)
13,6
(29,5)
18,3
6,8
24,8

3.634
4.281
1.066
1.354
2.408
1.262
64
432
14.501

7,7
9,1
2,3
2,9
5,1
2,7
0,1
0,9
30,7

7.523
1.952
1.563
1.463
1.652
1.270
680
1.457
17.560

12,8
3,3
2,7
2,5
2,8
2,2
1,2
2,5
29,8

107,0
(54,4)
46,6
8,1
(31,4)
0,6
962,5
237,3
21,1

1.945
675
356
1.901
4.877

4,1
1,4
0,8
4,0
10,3

66
628
356
2.343
3.393

0,1
1,1
0,6
4,0
5,8

(96,6)
(7,0)
23,3
(30,4)

20.000 33,9
5.608
9,5
1.568
2,7
10.813 18,3
37.989 64,5
58.942 100,0

50,7
(10,0)
(30,3)
77,4
36,4
24,8

13.268 28,1
6.233 13,2
2.251
4,8
6.094 12,9
27.846 59,0
47.224 100,0
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Reconciliação entre EBITDA e EBITDA Ajustado a partir do lucro líquido do exercício
Consolidado Bematech
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2004
(%)
2005
(%) Var (%)
2006
(%) Var (%)
(em R$ mil, exceto %)
Lucro líquido do exercício
2.007
2,5
7.116
6,4
254,6
7.751
5,0
8,9
(+) Resultado financeiro
1.167
1,5
1.453
1,3
24,5
1.469
0,9
1,1
(+) Provisão para IR e CS
1.558
1,9
3.203
2,9
105,6
4.960
3,2
54,9
(+) Depreciações e amortizações
2.842
3,5
3.210
2,9
12,9
5.852
3,8
82,3
EBITDA(1)
7.574
9,4
14.982
13,4
97,8
20.032
12,8
33,7
Margem EBITDA(2)
9,4%
13,4%
12,8%
(+) Ajustes de Incentivos Fiscais(3)
2.422
3,0
4.995
4,5
106,2
4.713
3,0
(5,6)
(4)
9.996
12,5
19.977
17,8
99,8
24.745
15,9
23,9
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustada(5)
12,5%
17,8%
15,9%
(1)
EBITDA corresponde ao lucro (prejuízo) líquido antes do impacto do imposto de renda e da contribuição social, resultado financeiro
líquido, depreciação e amortização. O cálculo do EBITDA não corresponde a uma Prática Contábil Adotada no Brasil, não representa o fluxo
de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho
operacional ou substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não tem significado padronizado e a nossa definição de
EBITDA pode não ser igual ou comparável à definição de EBITDA utilizada por outras companhias.
(2)
A Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida.
(3)
Para mais informações sobre os incentivos fiscais, vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os
Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”.
(4)
EBITDA Ajustado é formado pelo EBITDA acrescido de parcela de impostos que reduziram o nosso lucro bruto, mas que não representam
desembolsos efetivos de caixa, compondo subvenções para investimento, sendo adicionados ao nosso Patrimônio Líquido, como fruto de
políticas públicas estaduais destinadas ao desenvolvimento econômico de determinadas regiões do País (para mais informações vide Seção
“Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”).
O cálculo do EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho operacional ou substituto do fluxo
de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não tem significado padronizado e a nossa definição de EBITDA Ajustado pode
não ser igual ou comparável à definição de EBITDA ou EBITDA Ajustado utilizada por outras companhias.
(5)
A Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida.

Informações Financeiras Pro-Forma Não Auditadas
Os números pro-forma apresentados abaixo se referem à nossa participação de 100% no capital social da
GEMCO e da GSR7. Para mais informações, vide Seção “Informações Financeiras Selecionadas Consolidadas
Pro-Forma Não Auditadas”.
(em R$ mil, exceto %)
Receita bruta de vendas e serviços
Deduções e impostos
Receita líquida de vendas e serviços
Custo dos produtos e serviços vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado da equivalência patrimonial
Amortização de ágio
Outras (despesas) e receitas operacionais, líquidas
Juros sobre capital próprio
Lucro operacional
Resultado não operacional
Lucro antes do imposto de renda, contribuição social e
reversão dos juros sobre capital próprio
Imposto de renda e contribuição social
Lucro antes da reversão dos juros sobre capital próprio
Reversão de juros sobre capital próprio
Participações minoritárias
Lucro líquido do exercício

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2005
(%)
2006
(%)
Variação (%)
179.781
120,8
239.676
119,6
33,3
(30.903) (17,2)
(39.272)
(16,4)
27,1
148.878
100,0
200.404
100,0
34,6
(67.265) (45,2)
(98.313)
(49,1)
46,2
81.613
54,8
102.091
50,9
25,1
(79.250) (53,2)
(92.187)
(46,0)
16,3
(26.842) (18,0)
(30.176)
(15,1)
12,4
(25.030) (16,8)
(32.753)
(16,3)
30,9
(2.149)
(1,4)
(2.499)
(1,2)
16,3
3.502
2,4
4.447
2,2
27,0
(5.710)
(3,8)
(7.700)
(3,8)
34,9
118
0,1
(18.253) (12,3)
(18.295)
(9,1)
0,2
(1.715)
(1,2)
(2.009)
(1,0)
17,1
(3.053)
(2,1)
(3.320)
(1,7)
8,7
2.363
1,6
9.904
4,9
319,1
(191)
(0,1)
70
(136,6)
2.172
(5.947)
(3.775)
3.262
(513)
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1,5
(4,0)
(2,5)
2,2
(0,3)

9.974
(8.082)
1.892
3.320
5.212

5,0
(4,0)
0,9
1,7
2,6

359,2
35,9
N/A
1,8
N/A

Reconciliação entre EBITDA Pro-Forma e EBITDA Ajustado Pro-Forma a partir do lucro líquido do
exercício Pro-Forma
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
EBITDA Pro-Forma
2005
(%)
2006
(%)
Variação (%)
(em R$ mil, exceto %)
Lucro líquido do exercício – Pro-Forma
(513)
(0,3)
5.212
2,6
N/A
(+) Resultado financeiro – Pro-Forma
2.208
1,5
3.253
1,6
47,3
(+) Provisão para IR e CS – Pro-Forma
5.947
4,0
8.082
4,0
35,9
(+) Depreciações e amortizações – Pro-Forma
21.697
14,6
22.347
11,2
3,0
EBITDA(1) – Pro-Forma
29.339
19,7
38.894
19,4
32,6
19,7%
19,4%
Margem EBITDA(2) – Pro-Forma
4.995
3,4
4.713
2,4
(5,6)
(+) Ajustes de Incentivos Fiscais(3)
(4)
EBITDA Ajustado – Pro-Forma
34.334
23,1
43.607
21,8
27,0
23,1%
21,8%
Margem EBITDA Ajustada(5) – Pro-Forma
(1)
EBITDA corresponde ao lucro (prejuízo) líquido antes do impacto do imposto de renda e da contribuição social, resultado financeiro
líquido, depreciação e amortização. O cálculo do EBITDA não corresponde a uma Prática Contábil Adotada no Brasil, não representa o fluxo
de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho
operacional ou substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não tem significado padronizado e a nossa definição de
EBITDA pode não ser igual ou comparável à definição de EBITDA utilizada por outras companhias.
(2)
A Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida.
(3)
Para mais informações sobre os incentivos fiscais, vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os
Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”.
(4)
EBITDA Ajustado é formado pelo EBITDA acrescido de parcela de impostos que reduziram o nosso lucro bruto, mas que não representam
desembolsos efetivos de caixa, compondo subvenções para investimento, sendo adicionados ao nosso Patrimônio Líquido, como fruto de
políticas públicas estaduais destinadas ao desenvolvimento econômico de determinadas regiões do País (para mais informações vide Seção
“Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”).
O cálculo do EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho operacional ou substituto do fluxo
de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não tem significado padronizado e a nossa definição de EBITDA Ajustado pode
não ser igual ou comparável à definição de EBITDA ou EBITDA Ajustado utilizada por outras companhias.
(5)
A Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E OS RESULTADOS
OPERACIONAIS
A análise e discussão da administração sobre a situação financeira e os resultados operacionais devem ser lidas
em conjunto com as nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 e suas respectivas notas explicativas incluídas nesse
Prospecto, bem como com as informações financeiras e operacionais apresentadas na Seção “Informações
Financeiras Selecionadas”. As demonstrações financeiras constantes deste Prospecto foram elaboradas de
acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
Ao analisar nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas para o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2006, deve ser considerada a aquisição da totalidade do capital social da GEMCO em 16 de
outubro de 2006 e a aquisição de 51,0% do capital social da GSR7 em 21 de novembro de 2006. Em 15 de
fevereiro de 2007, adquirimos os 49% restantes, menos cinco ações, do capital da GSR7. O resultado
consolidado inclui as informações da GEMCO de 01 de outubro a 31 de novembro de 2006, e da GSR7 do
período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2006.
Todos os números não-financeiros apresentados neste Prospecto referem-se à consolidação dos resultados das
empresas do Grupo Bematech a partir das datas das respectivas constituições ou aquisições, exceto quando
expressamente definirmos de maneira adversa.
Na análise e discussão abaixo, as referências a aumentos ou diminuições em todos os períodos são feitas por
comparação com o período anterior correspondente, exceto se o contexto indicar de outra forma. A análise e
discussão a seguir contém declarações sobre estimativas futuras que envolvem riscos e incertezas. Nossos
resultados reais podem diferir significativamente daqueles indicados em tais declarações em função de uma
série de fatores, incluindo, sem limitação, fatores mencionados neste Prospecto, preponderantemente aqueles
indicados nas Seções “Considerações sobre Estimativas e Declarações Futuras” e “Fatores de Risco”.
Visão Geral
Somos uma empresa provedora de soluções integradas de automação comercial para o varejo no Brasil. Somos
líderes na venda de hardware, com presença, por meio de nossas impressoras, em 62,1% dos Checkouts dos
estabelecimentos automatizados, considerando uma base instalada de 400,1 mil Checkouts que contêm
impressoras em janeiro de 2006, segundo estudo da Clarendon Reports. Também somos líderes no
licenciamento de software, com 8,5% do mercado brasileiro de software aplicativo para gestão do comércio,
segundo a Série Estudos. Possuímos, ainda, presença significativa na prestação de serviços relacionados. Nosso
foco está voltado para varejistas de pequeno e médio porte, atuantes em diversos setores da economia.
Fornecemos uma plataforma integrada, composta por hardware, software e serviços, que automatizam os
processos e apóiam a gestão de um estabelecimento comercial, permitindo um aumento de rentabilidade e de
eficiência no controle das operações entre um varejista e seus clientes e fornecedores.
Nosso modelo de negócios está fundamentado no conceito one-stop-shop. Oferecemos uma ampla gama de
soluções integradas para automação comercial no varejo, compreendendo desde a venda de hardware e o
licenciamento de software até a prestação de serviços relacionados, tais como implantação, suporte técnico e
manutenção. Dessa forma, oferecemos aos nossos clientes a conveniência de encontrar em um único provedor os
produtos e serviços necessários para a automação comercial de seus negócios. Adicionalmente, conseguimos
otimizar os investimentos de nossos clientes em automação comercial, oferecendo produtos e serviços
customizados a custos mais atrativos.
Aquisições da GEMCO e da GSR7
Em 16 de outubro de 2006, adquirimos a totalidade do capital social da GEMCO, portanto, as demonstrações
financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004 e 2005 não consolidam os resultados e
os saldos de balanço patrimonial desta subsidiária naqueles exercícios. As demonstrações financeiras
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consolidadas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, de outra maneira, consolidam os saldos
de balanço patrimonial da GEMCO em 31 de dezembro de 2006 e os resultados da GEMCO do período de 01 de
outubro a 31 de dezembro de 2006.
Em 21 de novembro de 2006, adquirimos ações representativas de 51,0% do capital social total da GSR7,
portanto, as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004 e 2005 não
refletem os resultados e os saldos de balanço patrimonial desta subsidiária. As demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, de outra maneira, consolidam os saldos de balanço
patrimonial da GSR7 em 31 de dezembro de 2006e os resultados da GSR7 do período de 01 de novembro a 31
de dezembro de 2006.
A aquisição da (i) GEMCO gerou um ágio de R$61,1 milhões, o qual está sendo amortizado linearmente a partir
de outubro de 2006 com base na expectativa de realização de lucros da GEMCO para o período de 120 meses; e
(ii) GSR7 gerou um ágio de R$17,9 milhões, o qual está sendo amortizado linearmente a partir de novembro de
2006 com base na expectativa de realização de lucros da GSR7 no período de 60 meses.
A dedutibilidade fiscal da amortização do ágio para fins de imposto de renda e contribuição social está sujeita à
incorporação da GEMCO e GSR7 por nós. Em 31 de dezembro de 2006, a dívida contraída com relação a essas
aquisições era de R$57,7 milhões, registrada na conta “provisão para pagamento de aquisições”. Para mais
informações acerca das aquisições da GEMCO e da GSR7, incluindo valores pagos e a pagar, vide Seção
“Aquisições Recentes”.
Eventos Subseqüentes Relevantes
Posteriormente a 31 de dezembro de 2006, realizamos (i) em 31 de janeiro de 2007, uma captação de recursos da
ordem de R$8,5 milhões junto ao Coordenador Líder, na forma de empréstimo bancário de longo prazo, para
pagamento de parte da aquisição de participação no capital social da GEMCO, (ii) em 15 de fevereiro de 2007,
um aumento de capital de R$2,2 milhões para aquisição, via permuta de ações, dos 49,0% restantes do capital
social da GSR7, menos cinco ações, que gerou um ágio adicional de R$42,8 milhões, a ser amortizado nos
mesmos termos da amortização do ágio anteriormente contabilizado pela aquisição de 51% do capital social da
GSR7 e (iii) em 23 de março de 2007, um aumento de capital de R$45,8 milhões, mediante capitalização de
lucros acumulados, das reservas de capital de ágio e de subvenção e investimentos, e da reserva estatutária para
investimento em pesquisa e desenvolvimento. Em conseqüência dos aumentos de capital acima mencionados, o
valor de nosso patrimônio líquido sofreu alterações.
Para mais informações, vide item “Endividamento Bancário” desta Seção e Seções “Negócios da Companhia –
Contratos Relevantes”, “Aquisições Recentes” e “Capital Social – Histórico do Capital Social”.
Conjuntura Macroeconômica Brasileira
O atual Presidente do Brasil foi reeleito em 2006 para um novo mandato de quatro anos, iniciado em janeiro de
2007. Desde sua primeira posse, em janeiro de 2003, a economia brasileira tem apresentado maior grau de
estabilidade e, de maneira geral, o Governo Federal vem dando continuidade à política macroeconômica do
governo anterior à 2003, priorizando a austeridade monetária e fiscal.
Em 2004, a economia brasileira mostrou importantes melhorias em seus principais indicadores. O PIB cresceu
4,9% e a taxa média de desemprego caiu de 10,9% para 9,6% nas principais regiões metropolitanas do País, de
acordo com as estimativas de desemprego publicadas pelo IBGE. O Brasil registrou um superávit primário nas
contas públicas (antes do pagamento de suas dívidas) de 4,61% do PIB, acima da meta de 4,25% do PIB
estabelecida pelo Fundo Monetário Internacional para aquele período, como parte de seu acordo de empréstimo
então em vigor, e teve um superávit comercial de US$34,0 bilhões, seu mais alto superávit comercial até então.
A inflação, medida pelo IPCA, foi de 7,6% em 2004.
Ainda em 2004, o Real valorizou-se 8,8% frente ao Dólar, o aumento das atividades econômicas causou alguma
preocupação com relação à inflação, resultando na manutenção da taxa de juros pelo governo em níveis
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elevados, e a carga tributária aumentou de 35,1% para 35,7% do PIB brasileiro, de acordo com a estimativa da
Associação Brasileira dos Secretários de Finanças das Capitais.
O ano de 2005 foi marcado pelo esforço do Banco Central em atingir a meta de inflação anual de 5,1%, o que
resultou na manutenção da taxa de juros em níveis elevados. Porém, com o desaquecimento da economia, a partir
de novembro, o governo iniciou processo de redução da taxa básica de juros de modo a incentivar a retomada do
crescimento econômico. Em 31 de dezembro de 2005, a taxa básica de juros definida pelo Banco Central era de
18,0% ao ano.
Ainda em 2005, o Real valorizou-se 13,4% frente ao Dólar. Apesar dessa valorização, o Brasil teve um superávit
comercial de US$44,8 bilhões, superando o resultado de 2004. O PIB cresceu 2,3% e a taxa média de
desemprego nas principais regiões metropolitanas do Brasil foi de 9,8%, de acordo com as estimativas
publicadas pelo IBGE. A inflação, medida pelo IPCA, foi de 5,7% em 2005.
No ano de 2006, o Banco Central manteve o processo de redução da taxa básica de juros, que atingiu 13,3% em
31 de dezembro de 2006. Neste período, a inflação medida pelo IPCA foi de 3,1%, a menor inflação desde 1998.
O Real valorizou-se frente ao Dólar em 9,5%, atingindo R$2,14/US$1,00 em 31 de dezembro de 2006.
Ainda em 2006, o Brasil teve o maior superávit de sua história, atingindo US$46,1 bilhões. O PIB cresceu 2,9%
e a taxa média de desemprego nas principais regiões metropolitanas do Brasil ficou em 8,4% no período
compreendido entre janeiro e dezembro de 2006, conforme dados do IBGE. Em 31 de janeiro de 2007 a taxa
básica de juros estava em 12,9% e o Dólar atingiu R$2,12/US$1,00.
A tabela a seguir fornece os dados do crescimento real do PIB, inflação, taxas de juros e taxa de câmbio do Dólar
nos períodos indicados.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2004
2005
2006
4,9%
2,3%
2,9%
12,4%
1,2%
3,8%
7,6%
5,7%
3,1%
17,8%
18,0%
13,3%
8,8%
13,4%
9,5%
R$2,65
R$2,34
2,14
R$2,93
R$2,43
2,18

Crescimento real do PIB
Inflação (IGP-M)(¹)
Inflação (IPCA) (2)
SELIC(3)
Valorização do Real face ao Dólar
Taxa de câmbio do fim do período — US$1,00
Taxa de câmbio média(4) — US$1,00
Fontes: FGV/SP, Banco Central e Bloomberg.
(1)
A Inflação (IGP-M) é o índice geral de preço do mercado medido pela FGV/SP.
(2)
A Inflação (IPCA) é o índice de preços ao consumidor medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
(3)
A SELIC é a taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais, apurados no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia.
(4)
Média das taxas de câmbio do último dia de cada mês durante o período.

Efeitos da Inflação, Taxa de Juros e Variação Cambial em nossos Resultados
Nossos resultados operacionais podem ser afetados pelas mudanças econômicas nacionais, principalmente no
que tange a índices de inflação, taxa de juros e política cambial.
A variação das taxas de inflação e juros no Brasil pode influenciar os nossos resultados na medida em que uma
eventual oscilação nessas taxas pode gerar maior ou menor disponibilidade de renda, reduzir ou expandir o ritmo
da atividade econômica ou afetar, positiva ou negativamente, o volume de investimentos na economia.
O impacto da variação dos índices de inflação em nossas receitas, custos e despesas existe pela indexação
prevista em contratos operacionais e financeiros. Os preços de licenciamento de software e dos serviços
prestados por nós são indexados contratualmente a índices inflacionários (IGP-M ou IPCA), porém sem
garantias de que este procedimento possa continuar. Adicionalmente, tais índices inflacionários também são base
de reajuste de diversos serviços utilizados por nós, dentre eles a despesa com pessoal (salários, encargos e
benefícios), que representaram aproximadamente 20,5% do total de nossos custos e despesas operacionais
(gerais, administrativas e comerciais) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, além de
viagens, comunicação e aluguéis. Possuímos, também, contratos de financiamento vinculados à TJLP cujo saldo
em 31 de dezembro de 2006 era de aproximadamente R$24,1 milhões. O impacto da variação das taxas de juros
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em nossos resultados é parcialmente neutralizado por aplicações financeiras (disponibilidades e títulos e valores
mobiliários de curto e longo prazo) de, aproximadamente, R$13,0 milhões em 31 de dezembro de 2006. Para
mais informações, vide item “Liquidez e Recursos de Capital” desta Seção.
A volatilidade do Real teve e continuará a ter diversos efeitos em nossa condição financeira consolidada e em
nosso resultado operacional consolidado quando expressos em Reais, além de impactar nossas receitas, despesas
e ativos consolidados denominados em moeda estrangeira. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2006, 48,9% de nossos custos com matérias-primas e periféricos estavam direta ou indiretamente indexados ao
Dólar. Assim, em uma eventual desvalorização do Real, os nossos custos podem ser diretamente impactados.
Efeitos da Inadimplência de Clientes sobre nossas Demonstrações Financeiras
Mantemos um baixo percentual da provisão de devedores duvidosos em relação à receita líquida, que, no
exercício social encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006, foram de 0,4%, ou R$0,3 milhão, 0,3%,
ou R$0,4 milhão e 0,8%, ou R$1,2 milhões, respectivamente.
Em termos de risco de crédito, apresentamos um histórico baixo de perdas, resultado de uma política e de
procedimentos eficazes que têm minimizado os riscos de inadimplência. Para as vendas de hardware, temos
como política sempre consultar a base de dados da Serasa, respeitando o procedimento de limites e alçadas para
liberação da proposta de crédito. O sistema operacional está parametrizado para bloquear propostas de
crédito que excedam determinado limite ou quando o cliente esteja inadimplente. Para as vendas de software,
também temos como política sempre consultar a base de dados do Serasa, respeitando o procedimento de
limites e alçadas para liberação da proposta de crédito. Para venda de serviços, a proposta de crédito está
amparada por um contrato de prestação de serviços.
Para os casos de inadimplência o processo de execução obedece aos seguintes procedimentos: (i) contato direto
com o cliente; (ii) envio para agência de cobrança especializada; (iii) análise e viabilidade de ação judicial; e (iv)
baixa dos títulos considerados não passíveis de recebimento como despesa (baixa por incobrável), obedecendo
ao artigo 340 do Regulamento do Imposto de Renda/99.
Para mais informações, vide Seção “Negócios da Companhia – Vendas – Unidades de Hardware e Soluções –
Estratégias de Vendas – Financiamento a clientes”.
Impactos dos Incentivos Fiscais
Somos beneficiados de incentivos fiscais incidentes sobre o valor de venda de equipamentos.
Incentivos Federais – Redução do IPI
Somos titulares de incentivo fiscal federal instituído pela Lei nº 8.248/91 (Lei de Informática), e normas
posteriores, que concedem a isenção do IPI, o qual foi posteriormente convertido em redução progressiva, sobre
as saídas dos equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, inclusive aos de automação industrial e
de processamento de dados, importados ou de fabricação nacional, combinado com a manutenção e a utilização
do crédito do IPI, relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, empregados na
industrialização dos bens. A redução progressiva dos percentuais sobre o referido imposto devido, prevista em
lei, obedece ao seguinte calendário:
•

redução de 80% do imposto devido, de 01 de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2014;

•

redução de 75% do imposto devido, de 01 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015; e

•

redução de 70% do imposto devido, de 01 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2019, quando
será extinto.

Para usufruir o referido incentivo, devemos investir anualmente 4% do faturamento bruto de bens e serviços de
informática incentivados, em atividades de pesquisa e desenvolvimento e tecnologia de informação calculados de
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acordo com a Lei nº 8.248/91. Anualmente, devemos apresentar ao Ministério da Ciência e Tecnologia
evidências de que temos cumprido essa exigência de investimento. Vimos cumprindo com os investimentos
anuais, bem como temos efetuado prestação de contas conforme estipulado na Lei nº 8.248/91.
Incentivos Estaduais – Crédito de ICMS
Utilizamos o incentivo fiscal da Lei Estadual nº 13.214/01 emitida pelo Governo do Estado do Paraná, que
concede crédito presumido em operações interestaduais e reduz a base de cálculo em operações internas de
alguns produtos de informática. Os créditos decorrentes desse incentivo, não estão sujeitos à prescrição, podendo
ser utilizados a qualquer tempo e são registrados como subvenção para investimentos, em conta de reserva de
capital, no patrimônio líquido.
Em novembro de 2006, o STF julgou ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Estado de São Paulo
contra o incentivo fiscal de redução do ICMS estabelecido pelo Estado do Paraná por meio da Lei Estadual nº
13.214/01, considerando o incentivo da redução do ICMS à alíquota de 7% nas vendas interestaduais como
sendo inconstitucional, conforme extrato de ata de julgamento publicado no Diário Oficial da União de 21 de
novembro de 2006.
A retroatividade ou não da declaração de inconstitucionalidade somente será definida e terá validade no trânsito
em julgado da decisão do STF. Como, até a data deste Prospecto, não ocorreu a referida publicação, nós, com
base em pareceres de nossos assessores legais, entendemos que (i) não há respaldo jurídico para determinar,
neste momento, a aplicação da retroatividade, e o subseqüente estorno dos incentivos concedidos pelo Estado do
Paraná, cujo valor do principal atualizado até 31 de dezembro de 2006 era de R$23,8 milhões, excluindo multas
e juros de mora; e (ii) não é aplicável a constituição de provisão para eventual perda em nossas demonstrações
financeiras.
Nós, com base em pareceres de nossos assessores legais, acreditamos ainda como sendo de probabilidade remota
o risco de que tal decisão do STF, após o trânsito em julgado do acórdão, possa produzir algum efeito relevante
na nossa situação econômico-financeira, em função das seguintes razões:
•

o STF tem, por repetidas vezes, admitido que, por razões de eqüidade e justiça, é recomendável a
manutenção dos efeitos produzidos pelo ato normativo inconstitucional, praticado no momento em que
a lei mantinha a sua natural presunção de legitimidade. Esses precedentes permitem ter a perspectiva de
que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não retroagirão, muito embora existam decisões
do STF, no sentido contrário, que privilegiam o interesse público sobre o privado e a indisponibilidade
dos bens públicos, fazendo com que seja aplicada a regra geral no sentido de que a decisão sobre
inconstitucionalidade de uma lei retroaja desde a data de sua edição;

•

o Estado do Paraná editou, em 22 de dezembro de 2006, a Lei nº 15.352, homologando os
procedimentos fiscais relacionados à Lei Estadual nº 13.212/01, que possui situação análoga à da Lei
Estadual nº 13.214/01, ambas tendo sido conjuntamente julgadas na ação direta de inconstitucionalidade
em referência, o que permite ter a perspectiva de que a solução dada pelo Estado do Paraná à primeira
(Lei Estadual nº 13.212/01) será idêntica à da última (Lei Estadual nº 13.214/01);

•

dada a autonomia dos Estados, em função do princípio federativo de legislar sobre seu principal tributo,
é provável a convalidação dos incentivos outorgados pela Lei Estadual nº 13.214/01; e

•

nos termos do artigo 2, II, da Lei Estadual nº 13.214/01, a concessão dos incentivos fiscais dependeria
do atendimento “às disposições do artigo 4 da Lei nº 8.248/91”, as quais prevêem que o gozo dos
incentivos fiscais estava condicionado ao investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento de
tecnologia, de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), condição plenamente atendida por nós
ao longo de todo o período de uso do incentivo fiscal em questão. Desta forma, caso o Estado do Paraná
venha a confirmar o cancelamento, no futuro, do incentivo a nós concedido, existiriam bons argumentos
contra esse eventual cancelamento, uma vez que o incentivo nos foi concedido mediante encargo, ou
seja, nós tivemos de demonstrar o cumprimento de requisitos e assumir compromissos de investimentos
considerados relevantes como condição para fruição dos referidos incentivos.
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Nós, após a publicação do acórdão da referida decisão do STF, conhecendo o seu conteúdo, avaliaremos, em
conjunto com os nossos assessores legais, as medidas judiciais cabíveis, se necessárias, e reavaliaremos a
expectativa descrita acima quanto aos possíveis efeitos em nossas demonstrações financeiras, conforme
requerido pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
Práticas contábeis críticas
Na elaboração de nossas demonstrações financeiras nos baseamos em estimativas e premissas derivadas de nossa
experiência histórica e de vários outros fatores que entendemos ser razoáveis e relevantes. As “Políticas
Contábeis Críticas” são aquelas consideradas importantes na determinação da posição financeira e dos resultados
das operações e cuja determinação é mais difícil, subjetiva e complexa, exigindo, freqüentemente, estimativas
sobre questões futuras ou inerentemente incertas por parte da Administração. A aplicação das “Políticas
Contábeis Críticas” geralmente requer julgamento por parte da Administração com relação aos efeitos dos
assuntos que sejam relacionados ao valor dos ativos e passivos e dos resultados de nossas operações. A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá afetar a situação patrimonial e financeira, bem
como os resultados das operações por resultar em valores diferentes dos estimados. Apresentamos a seguir uma
discussão sobre o que consideramos como políticas contábeis críticas de nossa Companhia, incluindo algumas de
suas variáveis, premissas e a sensibilidade que essas estimativas estão sujeitas.
Reconhecimento da Receita. A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e
benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador. A receita de serviços prestados é reconhecida
no resultado em função de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua
realização.
Consideramos o reconhecimento de receita como sendo uma política contábil crítica em virtude das incertezas
causadas por diferentes fatores, como por exemplo, a transferência dos benefícios inerentes ao comprador, o alto
volume de transações e avaliações da gerência em relação à realização de nossas contas a receber. Mudanças
significativas nestes fatores poderiam resultar em uma falha no reconhecimento de receita ou no reconhecimento
de receita que poderia não ser realizada no futuro, independente de nossos procedimentos e controles internos.
Reconhecimento dos Custos. Os custos dos produtos são registrados pelo valor de custo médio de aquisição e
produção e compreendem os custos com aquisição de direitos autorais e licenças de uso, matérias-primas,
embalagens, mão-de-obra direta e indireta de montagem dos produtos, gastos gerais de fabricação como energia
elétrica, água, conservação do parque industrial, depreciação dos ativos industriais e instalações do parque fabril.
Os custos dos serviços prestados compreendem os custos com aquisição de matérias-primas para assistência
técnica, mão-de-obra direta e indireta de assistência técnica, capacitação de profissionais e serviços de terceiros.
Provisão para devedores duvidosos. Registramos a despesa com provisão para devedores duvidosos dentro das
despesas com vendas no valor que consideramos suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização dos
créditos. Para monitorar a adequação da provisão para devedores duvidosos avaliamos constantemente o valor e
as características de nossos créditos. Para registrar uma provisão levamos em consideração nosso histórico de
perdas, quando há o atraso em valores relevantes e quando acreditamos que os valores registrados não serão
recebidos em sua totalidade. Caso o valor de nossa provisão para devedores duvidosos seja diferente dos valores
efetivamente recebidos, um aumento da provisão poderá ser necessário.
Diferido. Representado pelos gastos incorridos relativos à pesquisa e desenvolvimento de engenharia e de
projetos, implantação de sistemas integrados e aquisição de tecnologia, os quais são amortizados pelo método
linear no prazo de cinco anos.
Estoques. Os estoques são registrados pelo menor valor entre o custo de aquisição médio ou produção. A
Companhia realiza a baixa ou provisão dos estoques por obsolescência baseada em seu custo de aquisição médio
ou seu valor justo de mercado estimado. A provisão para ajuste a valor de mercado de estoques é baseada em
suposições sobre futuras condições de mercado e demanda de vendas. Se as condições de mercado ou de
demanda de vendas reais forem diferentes daquelas projetadas por nossa administração, podem ser necessárias
baixas adicionais de estoques que podem ser superior aos valores provisionados.
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Perdas por queda no valor de recuperação, depreciação e amortização dos ativos imobilizado e diferido.
Reavaliamos periodicamente a necessidade de realizar testes sobre a recuperabilidade dos ativos de longo prazo,
baseada em vários indicadores como o nível de lucratividade dos negócios e desenvolvimento tecnológico.
Quando necessários na ocorrência de qualquer evento negativo tal como uma queda significativa no valor de
mercado do ativo imobilizado ou uma mudança adversa significativa na maneira como o ativo de longo prazo
está sendo utilizado, fluxos de caixa são preparados para determinar se o valor contábil do ativo imobilizado e os
ativos diferidos são recuperáveis. Para estimar os fluxos de caixa futuros utilizamos várias premissas e
estimativas. Essas premissas e estimativas podem ser influenciadas por diferentes fatores internos e externos tais
como tendências econômicas e da indústria, taxas de juros, taxas de câmbio, mudanças nas estratégias de
negócios e nos tipos de produtos oferecidos ao mercado.
Reconhecemos as despesas de depreciação e amortização do imobilizado e também do ativo diferido no método
linear. A vida útil dos ativos é revisada periodicamente baseada em fatos e circunstâncias existentes. Devido a
natureza de nossos negócios a determinação da vida útil requer um grau de julgamento considerável. Se nós
formos requeridos a alterar materialmente as premissas utilizadas, as despesas de depreciação e amortização, as
perdas por obsolescência e o valor contábil dos ativos imobilizados e diferidos poderiam ser materialmente
diferentes.
Realização do Ágio. Registramos ágio na aquisição de outras sociedades, que é amortizado em função dos
resultados gerados pelos investimentos incorporados. Na data de cada balanço patrimonial devemos verificar se
existem elementos que indiquem a potencial realização (ou não) do ágio. A amortização do ágio e sua realização
são determinados com base na expectativa futura de geração de caixa. Na medida em que o valor do ágio
contabilizado no ativo exceder o valor de sua realização, seremos obrigado as reduzir o ágio e reconhecer sua
baixa.
A determinação da realização do ágio exige que nós utilizemos determinadas premissas e estimativas no que
tange a projeção de fluxo de caixa relacionadas a receitas, despesas e investimentos futuros. Essas premissas e
estimativas podem ser influenciadas por diferentes fatores internos e externos tais como tendências econômicas e
da indústria, taxas de juros, taxas de câmbio, mudanças nas estratégias de negócios e nos tipos de produtos
oferecidos ao mercado.
Provisão para contingências. Uma contingência é reconhecida no balanço da Companhia quando ela possui uma
obrigação legal sendo questionada, ou como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas com base nas melhores
estimativas de risco envolvidas e analisadas caso a caso, de acordo com consultas realizadas a nossos advogados
e consultores internos e externos, e considerando o julgamento de nossa administração. Embora a administração
entenda que a provisão para contingências atualmente registrada seja suficiente, a liquidação dessas obrigações
legais poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação.
Impostos diferidos. Reconhecemos o ativo e o passivo fiscais diferidos com base nas diferenças entre os valores
contábeis das demonstrações financeiras consolidadas e os valores que servem de base para a tributação do ativo
e passivo, usando as taxas da legislação em vigor. Analisamos regularmente o ativo fiscal diferido e reduzimos o
seu valor de realização, conforme requerido, baseado nas projeções futuras de lucro tributável e na expectativa
de realização das diferenças temporárias. Na elaboração das análises utilizadas para sua revisão, somos
requeridos a fazer estimativas e premissas significativas relacionadas à determinação do lucro tributável futuro.
Para a determinação do lucro tributável futuro, temos que estimar as receitas e despesas tributáveis futuras, as
quais estão sujeitas à diferentes fatores internos e externos, com tendências econômicas, práticas da indústria,
taxas de juros, alterações nas estratégias de nossos negócios e alterações no tipo e preço dos produtos e serviços
que oferece e requisita ao mercado.
Resultados Operacionais
A tabela a seguir contém determinados itens extraídos de nossas demonstrações de resultado para os períodos
indicados.
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Demonstrações de Resultado

(em R$ mil, exceto %)
Receita bruta de vendas e serviços
Deduções e impostos
Receita líquida de vendas e serviços
Custo dos produtos e serviços vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Amortização de ágio
Outras (despesas) e receitas operacionais, líquidas
Juros sobre capital próprio
Lucro operacional
Resultado não operacional
Lucro antes do imposto de renda, contribuição social e
reversão dos juros sobre capital próprio
Imposto de renda e contribuição social
Lucro antes da reversão dos juros sobre capital
próprio
Reversão de juros sobre capital próprio
Participações minoritárias
Lucro líquido do exercício

Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
Variação
2004
(%)
2005
(%)
2006
(%)
99.196
123,7
140.635
125,6
41,8
192.293
(19.022)
(23,7)
(28.666)
(25,6)
50,7
(36.294)
80.174
100,0
111.969
100,0
39,7
155.999
(47.620)
(59,4)
(61.503)
(54,9)
29,2
(85.626)
32.554
40,6
50.446
45,1
55,0
70.373
(31.987)
(39,9)
(43.009)
(38,4)
34,5
(59.610)
(16.323)
(20,4)
(23.324)
(20,8)
42,9
(27.987)
(10.581)
(13,2)
(12.624)
(11,3)
19,3
(21.337)
(558)
(0,7)
(622)
(0,6)
11,5
(836)
2.107
2,6
2.580
2,3
22,4
3.999
(3.274)
(4,1)
(4.033)
(3,6)
23,2
(5.468)
(2.155)
(620)
(0,8)
(1.933)
(1,7)
211,8
(2.506)
(2.738)
(3,4)
(3.053)
(2,7)
11,5
(3.320)
567
0,7
7.457
6,7
1215,2
10.763
260
0,3
(191)
(0,2)
(173,5)
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(%)
123,3
(23,3)
100,0
(54,9)
45,1
(38,2)
(17,9)
(13,7)
(0,5)
2,6
(3,5)
(1,4)
(1,6)
(2,1)
6,9
-

Variação
(%)
36,7
26,6
39,3
39,2
39,5
38,6
20,0
69,0
34,4
55,0
35,6
29,6
8,7
44,3
(136,6)

827
(1.558)

1,0
(1,9)

7.266
(3.203)

6,5
(2,9)

778,6
105,6

10.833
(4.960)

6,9
(3,2)

49,1
54,9

(731)
2.738
2.007

(0,9)
3,4
2,5

4.063
3.053
7.116

3,6
2,7
6,4

655,8
11,5
254,6

5.873
3.320
(1.442)
7.751

3,8
2,1
(0,9)
5,0

44,5
8,7
8,9

Reconciliação entre EBITDA e EBITDA Ajustado a partir do lucro líquido do exercício
A tabela a seguir contém a reconciliação do EBITDA Ajustado e do EBITDA com o lucro líquido, cujas
informações financeiras foram extraídas das nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006:
Consolidado Bematech
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2004
(%)
2005
(%)
Var %
2006
(%)
Var %
(em R$ mil, exceto %)
Lucro líquido do exercício
2.007
2,5
7.116
6,4
254,6
7.751
5,0
8,9
(+) Resultado financeiro
1.167
1,5
1.453
1,3
24,5
1.469
0,9
1,1
(+) Provisão para IR e CS
1.558
1,9
3.203
2,9
105,6
4.960
3,2
54,9
(+) Depreciações e amortizações
2.842
3,5
3.210
2,9
12,9
5.852
3,8
82,3
EBITDA(1)
7.574
9,4
14.982
13,4
97,8
20.032
12,8
33,7
(2)
Margem EBITDA
9,4%
13,4%
12,8%
2.422
3,0
4.995
4,5
106,2
4.713
3,0
(5,6)
(+) Ajustes de Incentivos Fiscais(3)
EBITDA Ajustado(4)
9.996
12,5
19.977
17,8
99,8
24.745
15,9
23,9
(5)
Margem EBITDA Ajustada
12,5%
17,8%
15,9%
(1)
EBITDA corresponde ao lucro (prejuízo) líquido antes do impacto do imposto de renda e da contribuição social, resultado financeiro
líquido, depreciação e amortização. O cálculo do EBITDA não corresponde a uma Prática Contábil Adotada no Brasil, não representa o fluxo
de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho
operacional ou substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não tem significado padronizado e a nossa definição de
EBITDA pode não ser igual ou comparável à definição de EBITDA utilizada por outras companhias.
(2)
A Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida.
(3)
Para mais informações sobre os incentivos fiscais, vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os
Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”.
(4)
EBITDA Ajustado é formado pelo EBITDA acrescido de parcela de impostos que reduziram o nosso lucro bruto, mas que não representam
desembolsos efetivos de caixa, compondo subvenções para investimento, sendo adicionados ao nosso Patrimônio Líquido, como fruto de
políticas públicas estaduais destinadas ao desenvolvimento econômico de determinadas regiões do País (para mais informações vide Seção
“Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”).
O cálculo do EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho operacional ou substituto do fluxo
de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não tem significado padronizado e a nossa definição de EBITDA Ajustado pode
não ser igual ou comparável à definição de EBITDA ou EBITDA Ajustado utilizada por outras companhias.
(5)
A Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida.
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Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2006 comparado com o Exercício Social encerrado em
31 de Dezembro de 2005
Receita Operacional Bruta de Vendas e Serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, nossa receita bruta de vendas e serviços atingiu
R$192,3 milhões, representando um aumento de 36,7% em relação ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005, no qual a receita bruta de vendas e serviços foi de R$140,6 milhões. O aumento de R$51,7
milhões verificado decorreu:
•

do aumento de 28,6% ou R$35,7 milhões na receita bruta com vendas de hardware, devido ao
crescimento de 31,9% ou R$22,5 milhões na receita bruta, decorrente da venda de impressoras
fiscais e à reformulação do nosso mix de produtos, com aumento de 134,4% ou R$5,1 milhões na
receita bruta de CPUs;

•

do aumento de R$7,7 milhões na receita bruta com software devido à aquisição da GEMCO; e

•

do aumento de 52,8% ou R$8,2 milhões na receita bruta de prestação de serviços, sendo R$7,5
milhões devido à aquisição de 51,0% do capital da GSR7.

A tabela a seguir apresenta a receita operacional bruta de vendas e serviços nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2006 e 2005:
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
Variação
2005
(%)
2006
(%)
(%)

(em R$ mil, exceto %)
Receita bruta de vendas e serviços
Hardware
Software
Serviços
Total da receita bruta de vendas e serviços

125.088
15.547
140.635

88,9
11,1
100,0

160.804
7.740
23.749
192.293

83,6
4,0
12,4
100,0

28,6
52,8
36,7

Deduções e Impostos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, as deduções e impostos atingiram R$36,3 milhões,
representando um aumento de 26,6% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2005, que foram de R$28,7 milhões. O aumento de R$7,6 milhões resultou do crescimento de 36,7% ou R$51,7
milhões da receita bruta de venda e serviços em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2005. As deduções representaram 23,3% da receita líquida em 31 de dezembro de 2006 e 25,6% da receita
líquida em 31 de dezembro de 2005. A redução de 2,3 pontos percentuais na sua participação em relação à
receita líquida deve-se à menor carga tributária da GEMCO e da GSR7, e à reformulação do mix de produtos.
Receita Líquida de Vendas e Serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, nossa receita líquida de vendas e serviços atingiu
R$156,0 milhões, representando um aumento de 39,3%, em comparação com o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2005, no qual a receita líquida de vendas e serviços foi de R$112,0 milhões. Do aumento de
R$44,0 milhões verificado: (i) R$29,0 milhões decorreu da receita com hardware; (ii) R$7,2 milhões decorreu
da receita com software; e (iii) R$7,8 milhões decorreu da receita com serviços. Os aumentos decorrem das
razões acima descritas.
A tabela a seguir apresenta a receita líquida dos produtos e serviços nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2005 e 2006:
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Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
Variação
2005
(%)
2006
(%)
(%)

(em R$ mil, exceto %)
Receita líquida de vendas e serviços
Hardware
Software
Serviços
Total da receita líquida de vendas e serviços

98.348
13.621
111.969

87,8
12,2
100,0

127.313
7.242
21.444
155.999

81,6
4,6
13,8
100,0

29,4
57,4
39,3

Custos dos Produtos e Serviços Vendidos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, os custos dos produtos e serviços vendidos atingiram
R$85,6 milhões, representando 54,9% da receita líquida, mantendo-se estável em relação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2005, quando os custos dos produtos e serviços foram de R$61,5 milhões
representado 54,9% da receita líquida do mesmo exercício.
O aumento do custo dos produtos e serviços vendidos de 39,2% ou R$24,1 milhões em comparação com o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, equivalente a R$61,5 milhões, decorreu:
•

do aumento de R$13,0 milhões no custo de produtos vendidos de hardware. Esse aumento de 24,3%
foi menor que o crescimento da receita bruta de hardware de 28,6% devido principalmente a ganhos
de escala e valorização do Real frente ao Dólar, visto que 48,9% das entradas de matéria prima para
produção de hardware e de mercadorias para revenda durante o ano de 2006 foi direta ou
indiretamente atrelado ao dólar. Conseqüentemente, a relação do custo de hardware perante a receita
líquida de hardware no período caiu de 54,7% para 52,5%;

•

do valor de R$3,0 milhões no custo de produtos vendidos de software em razão da aquisição da
GEMCO. Conseqüentemente, a relação do custo de software perante a receita líquida de software no
período passou a ser de 41,1%; e

•

do aumento de R$8,1 milhões no custo de serviços prestados. Esse aumento de 104,6% foi maior
que o crescimento da receita bruta de serviços de 52,8% devido principalmente à reorganização da
estrutura administrativa e operacional para atender a novos contratos e também em razão da
aquisição da GSR7. Conseqüentemente, a relação do custo de serviço perante a receita líquida de
serviços no período aumentou de 56,9% para 74,0%.

A tabela a seguir apresenta os custos dos produtos e serviços nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2005 e 2006.
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
Variação
2005
(%)
2006
(%)
(%)

(em R$ mil, exceto %)
Custos dos produtos e serviços vendidos
Hardware
Software
Serviços
Total dos custos dos produtos e serviços vendidos

53.748
7.755
61.503

87,4
12,6
100,0

66.784
2.979
15.863
85.626

78,0
3,5
18,5
100,0

24,3
104,6
39,2

Lucro Bruto
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, nosso lucro bruto atingiu R$70,4 milhões,
representando um aumento de 39,5%, em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2005, que foi de R$50,4 milhões, em razão dos fatores descritos acima. Em relação à receita líquida, o lucro
bruto manteve-se estável, em 45,1% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006.
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Despesas Operacionais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, nossas despesas operacionais atingiram R$59,6
milhões, representando um aumento de 38,6% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005, que foram de R$43,0 milhões.
A tabela a seguir apresenta as despesas operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2005 e 2006:

(em R$ mil, exceto %)
Despesas operacionais
Despesas de venda
Comercial
Marketing
Comissões
Despesas administrativas e gerais
Honorários da administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Amortização de ágio
Outras (despesas) receitas operacionais
Juros sobre capital próprio
Total de despesas operacionais

2005
(23.324)
(10.728)
(4.413)
(8.183)
(12.624)
(622)
2.580
(4.033)
(1.933)
(3.053)
(43.009)

Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
(%)
% da RL
2006
(%)
% da RL
54,2
24,9
10,3
19,0
29,4
1,4
(6,0)
9,4
4,5
7,1
100,0

(20,8)
(9,6)
(3,9)
(7,3)
(11,3)
(0,6)
(2,3)
(3,6)
(1,7)
(2,7)
(38,4)

(27.987)
(17.047)
(4.708)
(6.232)
(21.337)
(836)
3.999
(5.468)
(2.155)
(2.506)
(3.320)
(59.610)

47,0
28,6
7,9
10,5
35,8
1,4
(6,7)
9,2
3,6
4,2
5,6
100,0

(17,9)
(10,9)
(3,0)
(4,0)
(13,7)
(0,5)
2,6
(3,5)
(1,4)
(1,6)
(2,1)
(38,2)

Variação (%)
20,0
58,9
6,7
(23,8)
69,0
34,4
55,0
35,6
29,6
8,7
38,6

Despesas de venda
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, nossas despesas de vendas atingiram R$28,0
milhões, representando um aumento de 20,0% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005, que foram de R$23,3 milhões. Apesar do aumento no valor absoluto de despesas de vendas,
estas representaram 17,9% da receita líquida em 31 de dezembro de 2006, frente a 20,8% da receita líquida em
31 de dezembro de 2005. Esta redução de 2,9 pontos percentuais em relação à receita líquida é fruto do ganho de
produtividade como resultado do aumento de escala.
O aumento de R$4,7 milhões verificado decorreu: (i) do aumento de despesas com pessoal (incremento da
equipe de vendas); (ii) do aumento de despesas de marketing, tais como participação em feiras e eventos; e (iii)
do aumento de R$2,0 milhões da provisão de devedores duvidosos, devido a um novo contrato de prestação de
serviços. Esses fatores foram parcialmente compensados pela redução nas despesas com comissões devido à
queda no volume de vendas realizadas por meio do canal de vendas agenciadas de R$2,0 milhões.
Despesas gerais e administrativas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, as despesas gerais e administrativas atingiram
R$21,3 milhões, representando um aumento de 69,0% em comparação com o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2005, que foram de R$12,6 milhões. O aumento das despesas gerais e administrativas no valor
de R$8,7 milhões é reflexo, principalmente, (i) da consolidação das despesas de GEMCO e GSR7 no total de
R$5,2 milhões, (ii) do aumento de gastos com pessoal, com a reformulação da equipe administrativa da
Bematech com a contratação de cinco profissionais da área de administração de vendas, quatro profissionais da
área de finanças, quatro profissionais da área de pesquisa e desenvolvimento e nove profissionais de outras áreas,
e (iii) da contratação de serviços de terceiros, tais como assessorias, consultorias e outros serviços profissionais.
Honorários da administração
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, os honorários da administração atingiram R$0,8
milhão, representando um aumento de 34,4% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005, que foi de R$0,6 milhão. O aumento de R$0,2 milhão verificado refere-se à readequação: (i)
das remunerações dos Diretores; e (ii) do jeton dos membros do Conselho de Administração.
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Resultado líquido financeiro
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, as despesas líquidas financeiras atingiram R$1,5
milhão, permanecendo estáveis em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, quando as
despesas líquidas financeiras atingiram R$1,5 milhões.
Amortização de ágio
A aquisição da GEMCO em outubro de 2006 e de 51,0% do capital social da GSR7 em novembro de 2006,
resultou na despesa de amortização do ágio apurado nas aquisições de R$2,2 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2006.
Outras (despesas) receitas operacionais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, as outras despesas operacionais atingiram R$2,5
milhões, representando um aumento de 29,6% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005, que foram de R$1,9 milhão. Foi registrado como outras despesas operacionais a autuação do
INSS no valor de R$1,7 milhão relativa a anos anteriores. Para mais informações vide Seção “Contingências
Judiciais e Administrativas”.
Juros sobre capital próprio
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, os juros sobre capital próprio atingiram R$3,3
milhões, representando um aumento de 8,7% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005, que foram de R$3,1 milhões. O aumento de R$0,2 milhão ocorreu em função das variações
no nosso patrimônio líquido e TJLP, cujos montantes impactam diretamente no cálculo dos limites de
distribuição de juros sobre capital próprio.
Lucro operacional
Como resultado dos fatos mencionados anteriormente, o lucro operacional do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2006 foi de R$10,8 milhões, representando um aumento de 44,3% em comparação com o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, no qual o lucro operacional foi de R$7,5 milhões. O
lucro operacional em relação à receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006
representou 6,9%, comparativamente a 6,7% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005.
Resultado Não Operacional
O resultado não operacional foi de ganhos de R$0,1 milhão no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2006 e perdas de R$0,2 milhão no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005.
Lucro antes do imposto de renda, contribuição social e reversão dos juros sobre capital próprio
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o lucro antes do imposto de renda, contribuição
social e reversão dos juros sobre capital próprio atingiu R$10,8 milhões, representando um aumento de 49,1%
em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, que foi de R$7,3 milhões em
decorrência dos fatos expostos acima. O lucro antes de imposto de renda, contribuição social e reversão dos juros
sobre capital próprio representou 6,9% da receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2006, praticamente a mesma participação ocorrida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 que
foi de 6,5%.
Imposto de Renda e Contribuição Social
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, as despesas com imposto de renda e contribuição
social totalizaram R$5,0 milhões, representando um aumento de 54,9% em comparação com R$3,2 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005.
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A tabela a seguir apresenta as despesas com imposto de renda e contribuição social nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006:
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2005
(%)
2006
(%)
Variação (%)

(em R$ mil, exceto %)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Total do Imposto de renda e contribuição social

2.115
1.088
3.203

66,0
34,0
100,0

4.875
85
4.960

98,3
1,7
100,0

130,5
(92,2)
54,9

Lucro antes da reversão de juros sobre capital próprio
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o lucro antes da reversão de juros sobre capital
próprio atingiu R$5,9 milhões, um aumento de 44,5%, em comparação com o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2005, que foi de R$4,1 milhões. O valor do lucro antes das participações minoritárias do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 inclui a participação de 49,0% dos antigos acionistas
minoritários da GSR7.
Participações minoritárias
A GSR7 apurou um lucro líquido de R$2,9 milhões entre novembro, mês da aquisição, e o encerramento do
exercício social em 31 de dezembro de 2006. A parcela de R$1,4 milhão correspondente a 49,0% do lucro
apurado foi destinada como participações minoritárias nas nossas demonstrações financeiras consolidadas do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006.
Lucro Líquido
Em conseqüência das variações acima descritas, o lucro líquido atingiu R$7,8 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2006, um aumento de 8,9% ou R$0,6 milhão em comparação com o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2005. O lucro líquido representou 5,0% da receita líquida no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2006 e 6,4% da receita líquida no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005.
Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2005 comparado com o Exercício Social encerrado em
31 de Dezembro de 2004
Receita Operacional Bruta de Vendas e Serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, nossa receita operacional bruta de venda e serviços
atingiu R$140,6 milhões, representando um aumento de 41,8% sobre o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2004, no qual a receita bruta de vendas e serviços foi de R$99,2 milhões. O aumento de R$41,4
milhões decorreu:
•

do aumento de 40,3% ou R$35,9 milhões na receita bruta com vendas de hardware, devido: (i) ao
crescimento de 64,2% ou R$27,6 milhões na receita bruta decorrente da venda de um maior volume
de impressoras fiscais; e (ii) ao aumento na receita bruta de mercadorias de revenda de 68,5% ou
R$7,0 milhões, devido à reformulação do mix de produtos, que contou com o lançamento de 30
novos produtos de produção própria e 62 novos produtos de revenda; e (iii) à readequação dos
canais de vendas através da abertura de dez novas filiais próprias a partir de maio de 2005, o que
resultou em um aumento no volume de vendas; e

•

do aumento de 54,9% ou R$5,5 milhões na receita bruta de prestação de serviços, principalmente
pelo aumento de vendas da nossa solução de transferência eletrônica de fundos e da venda de novos
contratos de serviços.

A tabela a seguir apresenta a receita operacional bruta de vendas e serviços nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2005 e 2004:
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(em R$ mil, exceto %)
Receita bruta de vendas e serviços
Hardware
Software
Serviços
Total da receita bruta de vendas e serviços

Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2004
(%)
2005
(%)
Variação (%)
89.157
10.039
99.196

89,9
10,1
100,0

125.088
15.547
140.635

88,9
11,1
100,0

40,3
54,9
41,8

Deduções e Impostos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, as deduções e impostos atingiram R$28,7 milhões,
representando um aumento de 50,7% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2004, que foram de R$19,0 milhões. O aumento de R$9,7 milhões é resultado do aumento das vendas.
Receita Líquida de Vendas e Serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, nossa receita líquida de vendas e serviços atingiu
R$112,0 milhões, representando um aumento de 39,7%, em comparação à receita líquida de vendas e serviços do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004, que foi de R$80,2 milhões. O aumento, equivalente a
R$31,8 milhões, decorreu: (i) do aumento da receita líquida com hardware de R$26,8 milhões; e (ii) do aumento
da receita líquida com serviços de R$5,0 milhões.
A tabela a seguir apresenta a receita líquida de vendas e serviços nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2005 e 2004:
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2004
(%)
2005
(%)
Variação (%)

(em R$ mil, exceto %)
Receita líquida de vendas e serviços
Hardware
Software
Serviços
Total da receita líquida de vendas e serviços

71.583
8.591
80.174

89,29
10,71
100,0

98.348
13.621
111.969

87,83
12,17
100,0

37,39
58,56
39,66

Custos dos Produtos e Serviços Vendidos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, os custos dos produtos e serviços vendidos atingiram
R$61,5 milhões, representando 54,9% da receita líquida no período, comparado com R$47,6 milhões, que
representou 59,4% da receita líquida em 31 de dezembro de 2004.
O aumento do custo dos produtos e serviços vendidos de R$13,9 milhões decorreu:
•

do aumento de R$10,5 milhões no custo de produtos vendidos de hardware. Esse aumento de 24,3%
foi menor que o crescimento da receita bruta de hardware de 40,3% devido principalmente a ganhos
de escala e valorização do real frente ao dólar. Conseqüentemente, a relação do custo de hardware
perante a receita líquida de hardware no período caiu de 59,4% para 54,7%;

•

do aumento de R$3,4 milhões no custo de serviços prestados. Esse aumento de 77,7% foi maior que
o crescimento da receita bruta de serviços de 54,9% devido principalmente à reorganização da
estrutura administrativa e operacional para atender a novos contratos. Conseqüentemente, a relação
do custo de serviço perante a receita líquida de serviços no período aumentou de 50,8% para 56,9%.

A tabela a seguir apresenta os custos dos produtos e serviços nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2004 e 2005.
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Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
Variação (%)
2004
(%)
2005
(%)

(em R$ mil, exceto %)
Custo dos produtos e serviços vendidos
Hardware
Software
Serviços
Total do Custo dos produtos e serviços vendidos

43.255
4.365
47.620

90,8
9,2
100,0

53.748 87,4
7.755 12,6
61.503 100,0

24,3
77,7
29,2

Lucro Bruto
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, nosso lucro bruto atingiu R$50,5 milhões,
representando um aumento de 55,0%, em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2004, que foi de R$32,6 milhões, em razão dos fatores descritos acima. Em relação à receita líquida, o lucro
bruto aumentou de 40,6% em 31 de dezembro de 2004 para 45,1% em 31 de dezembro de 2005.
Despesas Operacionais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, as despesas operacionais atingiram R$43,0 milhões,
representando um aumento de 34,5% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2004, que foram de R$32,0 milhões
A tabela a seguir apresenta as despesas operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2004 e 2005:
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
(em R$ mil, exceto %)
Despesas operacionais
Despesas de venda
Comercial
Marketing
Comissões
Despesas administrativas e gerais
Honorários da administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Amortização de ágio
Outras (despesas) receitas operacionais
Juros sobre capital próprio
Total de despesas operacionais

2004
(16.323)
(8.123)
(2.597)
(5.603)
(10.581)
(558)
2.107
(3.274)
(620)
(2.738)
(31.987)

(%)

% da RL

51,0
25,4
8,1
17,5
33,1
1,7
(6,6)
10,2
1,9
8,6
100,0

(20,4)
(10,1)
(3,2)
(7,0)
(13,2)
(0,7)
2,6
(4,1)
(0,8)
(3,4)
(39,9)

2005
(23.324)
(10.728)
(4.413)
(8.183)
(12.624)
(622)
2.580
(4.033)
(1.933)
(3.053)
(43.009)

(%)
54,2
24,9
10,3
19,0
29,4
1,4
(6,0)
9,4
4,5
7,1
100,0

% da RL
(20,8)
(9,6)
(3,9)
(7,3)
(11,3)
(0,6)
2,3
(3,6)
(1,7)
(2,7)
(38,4)

Variação
(%)
42,9
32,1
69,9
46,0
19,3
11,5
22,4
23,2
211,8
11,5
34,5

Despesas de venda
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, as despesas de vendas atingiram R$23,3 milhões,
representando um aumento de 42,9% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004,
que foram de R$16,3 milhões. Apesar do aumento no valor absoluto de despesas de venda, estas se mantiveram
estáveis como porcentagem da receita líquida de venda (de 20,4% em 31 de dezembro de 2004 para 20,8% em 31 de
dezembro de 2005). Do aumento de R$7,0 milhões: (i) R$2,6 milhões referem-se ao aumento das despesas com a
estrutura comercial, principalmente devido à entrada em operação de nossas 10 novas filiais; (ii) R$1,8 milhão referese a despesas de estruturação da área de marketing; e (iii) R$2,6 milhões referem-se ao aumento no valor pago em
comissões advindo do aumento da venda direta a revendas (sem a intermediação de um distribuidor).
Despesas gerais e administrativas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, as despesas gerais e administrativas atingiram
R$12,6 milhões, representando um aumento de 19,3% em comparação com o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2004, que foram de R$10,6 milhões. O aumento de R$2,0 milhões verificado refere-se
principalmente a contratação de novos profissionais e serviços de terceiros, tais como assessorias, consultorias,
dentre outros.
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Honorários da Administração
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, os honorários da administração atingiram R$0,62
milhão, um aumento de 10,7%, em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004,
que foram de R$0,56 milhão. O aumento de R$0,06 milhão refere-se à readequação dos valores do jeton dos
membros do Conselho de Administração.
Resultado líquido financeiro
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, as despesas financeiras atingiram R$1,5 milhão,
representando um aumento de 24,5% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2004, que foram de R$1,2 milhão. A variação ocorreu em função do aumento de despesas financeiras
decorrentes do aumento no volume de vendas diretas a revendas (sem a intermediação de distribuidores),
modalidade de venda que demanda um maior número de transações financeiras.
Outras (despesas) receitas operacionais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, as outras despesas operacionais atingiram R$1,9
milhão, representando um aumento de 211,8% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2004, que foram de R$0,6 milhão. O aumento de R$1,3 milhão verificado refere-se à provisão para
perdas com sucateamento.
Juros sobre capital próprio
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, os juros sobre capital próprio atingiram R$3,1
milhões, representando um aumento de 11,5% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005, que foram de R$2,7 milhões. O aumento de R$0,4 milhão ocorreu em função das variações
no nosso patrimônio líquido e TJLP, cujos montantes impactam diretamente no cálculo dos limites de
distribuição de juros sobre capital próprio.
Lucro operacional
Como resultado dos fatos citados anteriormente, o lucro operacional no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005 foi de R$7,5 milhões, representando um aumento de 1.215,2% em comparação ao lucro
operacional de R$0,6 milhão no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004. O lucro operacional no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 representou 6,7% da receita líquida, um aumento de 6,0
pontos percentuais em comparação com 0,7% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004.
Resultado Não Operacional
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 foi realizado um resultado não operacional negativo
de R$0,2 milhão em função de multas na rescisão de contratos no valor de R$0,3 milhão e R$0,1 milhão entre
outras receitas e despesas não operacionais. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 foi
realizado resultado não operacional positivo de R$0,3 milhão em função principalmente de receitas de deságio
na aquisição de créditos de ICMS no valor de R$0,2 milhão, não repetidas no ano seguinte. Os valores de
resultado não operacional apurados representaram -0,2% em 2005 e 0,3% em 2004 da receita líquida.
Lucro antes do imposto de renda, contribuição social e reversão dos juros sobre capital próprio
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o lucro antes do imposto de renda, contribuição
social e reversão dos juros sobre capital próprio atingiu R$7,3 milhões, um aumento de 788,6%, em comparação
com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004, que foi de R$0,8 milhões em decorrência do
acima exposto. O lucro antes do imposto de renda, contribuição social e reversão dos juros sobre capital próprio
representou no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 6,5% da receita líquida, um aumento de
5,5 pontos percentuais em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004.

99

Imposto de Renda e Contribuição Social
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, as despesas com imposto de renda e contribuição
social totalizaram R$3,2 milhões, representando um aumento de 105,6% em comparação com R$1,6 milhão no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004, em razão do aumento na conta de Lucro antes do
imposto de renda e da contribuição social e reversão de juros sobre o capital próprio supra citada.
A tabela a seguir apresenta as despesas com imposto de renda e contribuição social nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2004 e 2005:
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2004
%
2005
%
Variação (%)

(em R$ mil, exceto %)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Total do Imposto de renda e contribuição social

979
579
1.558

62,8
37,2
100,0

2.115
1.088
3.203

66,0
34,0
100,0

116,0
87,9
105,6

Lucro líquido antes da reversão dos juros sobre capital próprio
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o lucro líquido antes da reversão de juros sobre
capital próprio foi de R$4,1 milhões, um aumento de R$4,8 milhões, em comparação com o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2004, cujo prejuízo foi de R$0,7 milhão. Este aumento ocorreu em razão dos
fatos expostos acima.
Lucro Líquido
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o lucro líquido foi de R$7,1 milhões, um aumento de
254,6%, em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004, cujo lucro foi de R$2,0
milhões. O aumento de R$5,1 milhões verificado ocorreu em razão dos fatos expostos acima. O lucro líquido
representou 6,4% da receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 e 2,5% da receita
líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004.
Análise e Discussão da Estrutura Patrimonial
A análise e discussão apresentada a seguir sobre os demonstrativos de resultados baseia-se nas informações
financeiras resultantes de nossas demonstrações financeiras auditadas elaboradas de acordo com as Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil.
Na discussão a seguir, referências a aumentos ou reduções em qualquer exercício social são feitas em
comparação ao exercício social anterior correspondente, exceto se o contexto indicar de maneira diversa.
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31 de dezembro de 2006 comparado a 31 de dezembro de 2005
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 dezembro de
2005
%
2006
%
Variação (%)

(em R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Imposto a recuperar
Outros Créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Caução Judicial
Depósitos Judiciais
Títulos e valores mobiliários
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros
Ativo Permanente
Investimento
Imobilizado Líquido
Ativo Intangível
Diferido Líquido
Total do ativo não circulante
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e obrigações sociais
Obrigações Tributárias
Juros sobre capital próprio a pagar
Comissões a pagar
Provisão para participação nos resultados
Imposto de renda e contribuição social
Provisão para contingências
Provisão para pagamento de aquisições
Outras obrigações
Total do passivo circulante
Não circulante
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e financiamentos
Obrigações Tributárias
Provisão para contingências
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para pagamento de aquisições
Total do passivo não circulante
Participação de minoritários
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo

16.154
15.817
9.089
1.834
211
43.105

27,4
26,8
15,4
3,1
0,4
73,1

13.682
3.622
35.470
12.098
3.203
1.905
69.980

7,3
1,9
19,0
6,5
1,7
1,0
37,5

(15,3)
124,3
33,1
74,6
802,8
62,3

735
409
-

0,7
-

9.500
734
6.549
1.047
5

5,1
0,4
3,5
0,6
-

(0,1)
156,0
-

3
4.237
1.452
9.001
15.837
58.942

7,2
2,5
15,3
26,9
100,0

3
8.544
156
90.162
116.700
186.680

4,6
0,1
48,3
62,5
100,0

101,7
(89,3)
901,7
636,9
216,7

7.523
1.952
1.563
1.463
1.652
1.270
680
1.457
17.560

12,8
3,3
2,7
2,5
2,8
2,2
1,2
2,5
29,8

14.030
4.435
4.369
2.312
7.735
1.614
763
1.689
1.019
37.686
2.524
78.176

7,5
2,4
2,3
1,2
4,1
0,9
0,4
0,9
0,5
20,2
1,4
41,9

66
628
356
2.343
3.393
-

0,1
1,1
0,6
4,0
5,8
-

21.503
1.119
14.906
3.059
20.000
60.587
1.540

11,5
0,6
8,0
1,6
10,7
32,5
0,8

86,5
127,2
179,5
58,0
368,2
27,1
12,2
73,2
345,2
78,2
4087,1
30,6
1685,6
-

20.000
5.608
1.568
10.813
37.989
58.942

33,9
9,5
2,7
18,3
64,5
100,0

20.000
10.321
1.952
14.104
46.377
186.680

10,7
5,5
1,0
7,6
24,8
100,0

84,0
24,5
30,4
22,1
216,7

Ativo Circulante
Disponibilidades
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de disponibilidades atingiu R$13,7 milhões,
uma redução de 15,3%, em comparação a R$16,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2005. A redução de R$2,5 milhões é decorrente da reclassificação de R$10,2 milhões para as linhas de títulos e
valores mobiliários dos ativos circulante e não circulante. Esta reclassificação foi parcialmente compensada em
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razão de: (i) aumento de R$5,6 milhões no caixa e bancos devido à consolidação dos números das empresas
adquiridas; e (ii) geração de caixa pelas atividades da nossa empresa.
Títulos e valores mobiliários
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de títulos e valores mobiliários atingiu R$3,6
milhões. Este valor refere-se a aplicações financeiras de liquidez não imediata, mas de liquidez possível no curto
prazo. Esta situação passou a existir somente no exercício de 2006.
Contas a receber de clientes
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de contas a receber de clientes atingiu R$35,5
milhões, apresentando um aumento de 124,3%, em comparação ao valor de R$15,8 milhões registrado no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005. O aumento de R$19,7 milhões é decorrente: (i) da
consolidação do saldo de recebíveis da GEMCO e da GSR7, que acrescentaram R$8,8 milhões no saldo de
recebíveis; (ii) do aumento da receita bruta de produtos e serviços em 36,7%; e (iii) do aumento de R$2,0
milhões na provisão de devedores duvidosos.
Estoques
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de estoques atingiu R$12,1 milhões, um
aumento de 33,1%, em comparação ao valor de R$9,1 milhões do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2005. O aumento de R$3,0 milhões deve-se a uma decisão tática de aumentar a disponibilidade de estoques
capaz de suportar a expansão das nossas atividades. Esta variação deveu-se principalmente ao: (i) aumento de
273,0% ou R$1,8 milhão em adiantamento a fornecedores e importações em andamento; (ii) aumento de 64,9%
ou R$0,7 milhão no estoque de peças para assistência técnica para atendimento do parque instalado; e (iii)
aumento de 46,8% ou R$0,7 milhão de estoques de CPUs e mercadorias para revendas.
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2005
%
2006
%
Variação (%)

(em R$ mil, exceto %)
Estoques
Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matérias-primas
Mercadorias para revenda e outros
Peças para assistência técnica
Provisão para ajuste a valor de mercado
Adiantamento a fornecedores e importações em andamento
Total

2.138
13
4.398
1554
1.065
(753)
674
9.089

23,5
0,1
48,4
17,1
11,7
(8,3)
7,4
100,0

1.965
28
3.982
2.281
1.756
(428)
2.514
12.098

16,2
0,2
32,9
18,9
14,5
(3,5)
20,8
100,0

(8,1)
115,4
(9,5)
46,8
64,9
(43,2)
273,0
33,1

Em 31 de dezembro de 2005 o saldo de estoques representava 15,4% do total do ativo e, em 31 de dezembro de
2006 passou a representar 6,5%, uma variação de 8,9 pontos percentuais.
Impostos a recuperar
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de impostos a recuperar atingiu R$3,2
milhões, um aumento de 74,6%, em comparação ao valor de R$1,8 milhão registrado no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2005. O aumento de R$1,4 milhão é decorrente principalmente do: (i) aumento
de R$0,5 milhão no valor a recuperar de IPI em função do Decreto nº 5.618, de 13 de dezembro de 2005, que
isentou as vendas de impressoras fiscais matriciais do recolhimento de IPI; (ii) aumento de R$0,4 milhão no
IRRF sobre aplicações financeiras em função do aumento nas aplicações financeiras oriundo dos recursos
captados junto ao BNDES e FINEP; e (iii) demais variações indicadas na tabela abaixo.
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Consolidado Bematech
(em R$ mil, exceto %)
Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços – ICMS
Imposto sobre produtos industrializados – IPI
Imposto de renda
Contribuição social
Imposto de renda sobre aplicações financeiras
Imposto de renda sobre serviços
Retenção Lei nº 10.833
Outros impostos a recuperar
Total

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
%
%
2005
2006
Variação (%)
1.102
60,1
449
14,0
(59,3)
51
2,8
523
16,3
925,5
423
23,1
484
15,1
14,4
145
7,9
286
8,9
97,2
82
4,5
459
14,3
459,8
155
4,8
467
14,6
31
1,7
380
11,9
1.125,8
1.834 100,0
3.203 100,0
74,6

Outros créditos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de outros créditos atingiu R$1,9 milhão, um
aumento de 802,8%, em comparação ao R$0,2 milhão registrado em 31 de dezembro de 2005. Este aumento de
R$1,7 milhão deve-se, principalmente, à contratação de fianças bancárias no valor de R$1,3 milhão.
Realizável a Longo Prazo
Caução Judicial
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de caução judicial atingiu R$9,5 milhões,
sendo que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 não foi registrado saldo nesta conta. O
valor refere-se à garantia contratual prestada através de escrow account para cobertura de eventuais
contingências da GEMCO e GSR7.
Depósitos Judiciais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de depósitos judiciais atingiu R$0,7 milhão,
mesmo valor registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005. O valor refere-se a depósitos
administrativos referentes a tributos federais. Para mais informações vide Seção “Contingências Judiciais e
Administrativas”.
Títulos e Valores Mobiliários
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de títulos e valores mobiliários atingiu R$6,5
milhões, sendo que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 não havia ativos desta natureza.
Esse valor refere-se a aplicações financeiras dada como contrapartida de garantias financeiras.
Impostos de renda e contribuição social diferidos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de impostos de renda e contribuição social
diferidos atingiu R$1,0 milhão, um aumento de 156,0% em comparação ao valor de R$0,4 milhão registrado no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005. Este aumento ocorreu principalmente em função de
diferenças temporárias, conforme exibido na tabela abaixo.
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2005
%
2006
%
Variação (%)
(em R$ mil, exceto %)
Provisão para perdas em créditos
39
9,5
343
32,8
779,5
Provisão para perdas nos estoques
250
61,1
140
13,4
(44,0)
Provisão para contingências
120
29,3
205
19,6
70,8
Provisão de Garantia
19
1,8
Provisão de Custos de Serviços
196
18,7
Impostos a creditas IVA
144
13,8
Total de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos
409 100,0
1.047 100,0
156,0
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Permanente
Imobilizado Líquido
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de imobilizado líquido atingiu R$8,5 milhões,
um aumento de 101,7%, em comparação ao valor de R$4,2 milhões registrado no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2005. O aumento de R$4,3 milhões verificado ocorreu em função: (i) do investimento de
R$1,4 milhão gastos na implantação da nova unidade fabril em São José dos Pinhais, Paraná; e (ii) dos ativos
oriundos das aquisições da GEMCO e de 51,0% do capital social da GSR7, no valor de R$2,8 milhões.
Ativo Intangível
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de ativo intangível atingiu R$0,2 milhão, uma
redução de 89,3%, em comparação ao valor de R$1,5 milhões registrado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005. A redução de R$1,3 milhões ocorreu em função da amortização de direitos de uso de
tecnologia.
Diferido Líquido
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de diferido líquido atingiu R$90,2 milhões,
um aumento de 901,7% em comparação ao valor de R$9,0 milhões registrado no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2005. O aumento de R$81,2 milhões ocorreu em função: (i) da inclusão de R$80,2 milhões
referentes ao ágio das aquisições da GEMCO e de 51,0% do capital social da GSR7; (ii) do aumento de R$4,6
milhões em gastos com projetos; (iii) de outras pequenas variações, tais como amortização do diferido líquido.
Passivo Circulante
Fornecedores
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, a conta de fornecedores atingiu R$14,0 milhões, um
aumento de 86,5% em comparação ao valor de R$7,5 milhões registrado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005. O aumento de R$6,5 milhões verificado ocorreu principalmente em razão do aumento da
atividade operacional e da mudança da política de pagamentos, alterando o nosso prazo médio de pagamentos de
30 dias para 45 dias.
Empréstimos e financiamentos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, a conta de empréstimos e financiamentos atingiu
R$4,4 milhões, um aumento de 127,2% em comparação ao valor de R$2,0 milhão no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2005. A variação de R$2,4 milhões verificada ocorreu principalmente em razão: (i) da
redução de R$0,3 milhão referente à quitação de financiamento de curto prazo; (ii) do aumento de R$0,2 milhão
referente ao custo de fiança; e (iii) da inclusão de R$2,7 milhões referentes à parcela de curto prazo do
empréstimo obtido junto ao BNDES.
Salários e obrigações sociais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de salários e obrigações sociais atingiu R$4,4
milhões, um aumento de 179,5%, em comparação ao valor de R$1,6 milhão registrado em 31 de dezembro de 2005. O
aumento de R$2,8 milhões ocorreu em função: (i) das provisões de férias não gozadas; (ii) da alteração no quadro de
funcionários que passou de 354 para 968; (iii) e da consolidação dos resultados das empresas adquiridas.
Obrigações tributárias
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de obrigações tributárias atingiu R$2,3
milhões, um aumento de 58,0%, em comparação ao valor de R$1,5 milhão com o exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2005. A variação de R$0,8 milhão ocorreu em função: (i) do aumento da base tributável do
mês de dezembro; (ii) do aumento da contribuição para o financiamento da seguridade social sobre a folha de
pagamentos.
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Juros sobre capital próprio a pagar
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de juros sobre capital próprio a pagar atingiu
R$7,7 milhões, um aumento de 368,2% em comparação ao valor de R$1,7 milhão registrado no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2005. O aumento de R$6,0 milhões ocorreu devido à consolidação dos
resultados das empresas adquiridas, sendo R$5,3 milhões decorrentes de dividendos a serem pagos aos antigos
sócios da GSR7.
Comissões a pagar
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, a conta de comissões a pagar atingiu R$1,6 milhão,
um aumento de 27,1%, em comparação ao valor de R$1,3 milhão registrado no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2005. O aumento de R$0,3 milhão é devido ao nosso maior faturamento bruto em 2006.
Provisão para participação nos resultados
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, a conta de provisão para participação nos resultados
atingiu R$0,8 milhão, um aumento de 12,2%, em comparação ao valor de R$0,7 milhão registrado no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2005. O aumento de R$0,1 milhão ocorreu principalmente em função do
aumento do lucro e do adiantamento de participação nos resultados em 2005.
Imposto de renda e contribuição social
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, a conta de impostos de renda e contribuição social
atingiu R$1,7 milhões. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 não haviam valores de
imposto de renda e contribuição social a recolher. O aumento verificado ocorreu em razão da consolidação de
nossas demonstrações informações com as da GSR7.
Provisão para contingências
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de provisão para contingências atingiu R$1,0
milhão. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 não possuíamos contingências de curto prazo. O
aumento é decorrente da provisão de ações em curso, sendo: (i) R$0,2 milhão referente a ações cíveis; (ii) R$0,1
milhão referente a ações trabalhistas; e (iii) R$0,8 milhão referente a contingências tributárias e previdenciárias.
Provisão para pagamento de aquisições
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de provisão para pagamentos de aquisições
atingiu R$37,7 milhões. Este fato ocorreu em função das aquisições da GEMCO e de 51,0% do capital social da
GSR7 em outubro e novembro de 2006, respectivamente.
Outras obrigações a pagar
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de outras contas a pagar atingiu R$2,5
milhões, um aumento de 73,2% em comparação ao valor de R$1,5 milhão registrado em 31 de dezembro de
2005. O aumento de R$1,1 milhão ocorreu em função: (i) do aumento de R$1,0 milhão referente a diversas
provisões, tais como para fornecedores e para garantia; (ii) do aumento de R$0,2 milhão em créditos a clientes; e
(iii) da redução de R$0,3 milhão referente a adiantamento de clientes.
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, a conta de empréstimos e financiamentos atingiu
R$21,5 milhões, enquanto que em 31 de dezembro de 2005 atingiu R$0,1 milhão. O aumento de R$21,4 milhões
verificado ocorreu em função da inclusão: (i) de R$5,9 milhões captados junto à FINEP; e (ii) de R$15,6 milhões
captados junto ao BNDES.
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Obrigações tributárias
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, a conta de obrigações tributárias atingiu R$1,1
milhão, um aumento de 78,2% em comparação ao valor de R$0,6 milhão registrado no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2005. O aumento de R$0,4 milhão verificado ocorreu em razão do
parcelamento especial de imposto sobre produtos industrializados (PAES).
Provisão para contingências
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, a conta de provisão para contingências atingiu
R$14,9 milhões, um aumento de 4087,1% em comparação ao valor de R$0,4 milhão registrado no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2005. O aumento de R$14,5 milhão ocorreu em razão de contingências
previdenciárias. Para mais informações vide Seção “Contingências Judiciais e Administrativas”.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de imposto de renda e contribuição social
diferidos atingiu R$3,1 milhões, um aumento de 30,6% em comparação ao valor de R$2,3 milhões registrado no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005. O aumento de R$0,7 milhão ocorreu em razão do
diferimento de imposto de renda e contribuição sobre gastos dedutíveis com pesquisa e desenvolvimento
registrados no ativo diferido.
Provisão para pagamentos de aquisições
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de provisão para pagamentos de aquisições
atingiu R$20,0 milhões. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 não possuíamos esta
provisão. Este fato ocorreu em função das aquisições da GEMCO e de 51,0% do capital social da GSR7 em
outubro e novembro de 2006, respectivamente.
Patrimônio Líquido
Capital social
A conta de capital social permaneceu em R$20,0 milhões nos exercício sociais encerrados em 31 de dezembro de
2005 e 2006.
Reservas de capital
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de reservas de capital atingiu R$10,3 milhões,
um aumento de 84,0% em comparação ao valor de R$5,6 milhões registrado no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2005. O aumento de R$4,7 milhões em reserva de capital ocorreu em função de incentivos
fiscais de ICMS concedidos pela Lei Estadual nº 13.214/01.
Reservas de lucros
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de reservas de lucros atingiu R$2,0 milhões,
um aumento de 24,5% em comparação ao valor de R$1,6 milhão registrado em 31 de dezembro de 2005. O
aumento de R$0,4 milhão refere-se à constituição de reserva legal nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76.
Lucros (prejuízos) acumulados
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 a conta de lucros (prejuízos) acumulados atingiu
R$14,1 milhões, um aumento de 30,4% em comparação ao valor de R$10,8 milhões registrado no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2005. O aumento de R$3,1 milhões é conseqüência do lucro do exercício
e constituição de reservas conforme apresentado anteriormente.
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31 de dezembro de 2005 comparado a 31 de dezembro de 2004

(em R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Estoques
Imposto a recuperar e diferidos
Outros Créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos Judiciais
Imposto a recuperar e diferidos
Ativo Permanente
Investimento
Imobilizado Líquido
Ativo Intangível
Diferido Líquido
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
2004
(%)
2005
(%) Variação (%)

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e férias a pagar
Obrigações Tributárias
Juros sobre o capital próprio a pagar
Comissões a pagar
Provisão para participação nos resultados
Outros
Total do passivo circulante
Não circulante
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e financiamentos
Obrigações Tributárias
Provisão para contingências
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Total do passivo não circulante
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo

5.441
13.593
12.549
660
158
32.401

11,5
28,8
26,6
1,4
0,3
68,6

16.154
15.817
9.089
1.834
211
43.105

27,4
26,8
15,4
3,1
0,4
73,1

196,9
16,4
(27,6)
177,9
33,5
33,0

363
1.055

0,8
2,2

735
409

1,2
0,7

102,5
(61,2)

4
3.731
7,9
2.060
4,4
7.610 16,1
14.823 31,4
47.224 100,0

3
4.237
7,2
1.452
2,5
9.001 15,3
15.837 26,9
58.942 100,0

(25,0)
13,6
(29,5)
18,3
6,8
24,8

3.634
4.281
1.066
1.354
2.408
1.262
64
432
14.501

7,7
9,1
2,3
2,9
5,1
2,7
0,1
0,9
30,7

7.523
1.952
1.563
1.463
1.652
1.270
680
1.457
17.560

12,8
3,3
2,7
2,5
2,8
2,2
1,2
2,5
29,8

107,0
(54,4)
46,6
8,1
(31,4)
0,6
962,5
237,3
21,1

1.945
675
356
1.901
4.877

4,1
1,4
0,8
4,0
10,3

66
628
356
2.343
3.393

0,1
1,1
0,6
4,0
5,8

(96,6)
(7,0)
23,3
(30,4)

20.000 33,9
5.608
9,5
1.568
2,7
10.813 18,3
37.989 64,5
58.942 100,0

50,7
(10,0)
(30,3)
77,4
36,4
24,8

13.268 28,1
6.233 13,2
2.251
4,8
6.094 12,9
27.846 59,0
47.224 100,0

Ativo Circulante
Disponibilidades
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de disponibilidades atingiu R$16,2 milhões,
um aumento de 196,9%, em comparação ao valor de R$5,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2004. O aumento de R$10,8 milhões deve-se à geração de caixa operacional e à melhor gestão do
nosso capital de giro, evidenciada pela queda nos níveis de estoque e pelo aumento da conta de fornecedores,
ambos explicados abaixo.
Contas a receber de clientes
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de contas a receber de clientes atingiu R$15,8
milhões, um aumento de 16,4% em comparação ao valor de R$13,6 milhões registrados no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2004. O aumento de R$2,2 milhões ocorreu em função: (i) do aumento de
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41,8% da receita bruta de produtos e serviços; e (ii) da readequação da política comercial às práticas do mercado,
com prazos de pagamento alongados.

(em R$ mil, exceto %)
A vencer
Vencidos há 30 dias
Vencidos de 31 a 60 dias
Vencidos de 61 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos há mais de 180 dias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total de contas a receber de clientes

Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2004
(%)
2005
(%)
Variação (%)
13.015
95,7
13.446
85,0
3,3
491
3,6
1.914
12,1
289,8
103
0,8
162
1,0
57,3
35
0,3
22
0,1
(37,1)
50
0,4
522
3,3
944,0
121
0,9
126
0,8
4,1
(222)
(1,6)
(375)
(2,4)
68,9
13.593
100
15.817
100
16,4

Estoques
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de estoques atingiu R$9,1 milhões, uma
redução de 27,6% em comparação ao valor de R$12,6 milhões no encerramento do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2004. A redução deve-se basicamente à melhora do ciclo de estoque de produtos acabados
decorrente de melhor previsão das vendas.
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2004
(%)
2005
(%)
Variação (%)
(em R$ mil, exceto %)
Produtos acabados
3.525
28,1
2.138
23,5
(39,3)
Produtos em elaboração
117
0,9
13
0,1
(88,9)
Mercadorias para revenda e outros
935
7,5
1.554
17,1
66,2
Peças para assistência técnica
786
6,3
1.065
11,7
35,5
Matérias-primas
6.131
48,9
4.398
48,4
(28,3)
Adiantamento para importação e aquisição de mercadorias
1.165
9,3
674
7,4
(42,1)
Provisão para perdas e obsolescência
(110)
(0,9)
(753)
(8,3)
584,5
Total de estoques
12.549
100
9.089
100
(27,6)

Impostos a recuperar
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de impostos a recuperar atingiu R$1,8 milhão,
um aumento de 177,9% em comparação ao valor de R$0,7 milhão do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2004. O aumento de R$1,1 milhão é devido, principalmente, ao aumento de R$0,8 milhão no ICMS
a recuperar decorrente da utilização do incentivo fiscal da Lei Estadual nº 13.214/01, emitida pelo Governo do
Estado do Paraná.

(em R$ mil, exceto %)
ICMS a recuperar
IRPJ
CSSL
IRRF sobre aplicações financeiras
IPI
COFINS
PIS
INSS a compensar
Outros impostos a recuperar
Total de impostos a recuperar e diferidos

Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2004
(%)
2005
(%)
Variação (%)
269
40,8
1.102
60,1
309,7
678
102,7
423
23,1
(37,6)
258
39,1
145
7,9
(43,8)
79
12,0
82
4,5
3,8
39
5,9
51
2,8
30,8
21
1,1
4
0,2
193
29,2
80
12,1
6
0,3
(92,5)
660
100,0
1.834
100,0
177,9

Outros créditos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de outros créditos atingiu R$0,2 milhão, não
sofrendo alterações em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004.
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Realizável a Longo Prazo
Depósitos judiciais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de depósitos judiciais atingiu R$0,7 milhão,
um aumento de 102,5% em comparação ao valor de R$0,4 milhão do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2004. Esse aumento ocorreu, principalmente, devido à realização de depósitos relativos a débitos
inscritos em dívida ativa.
Imposto a recuperar e diferidos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de imposto a recuperar e diferidos atingiu
R$0,4 milhão, uma redução de 61,2% em comparação ao valor de R$1,1 milhão do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2004. Essa redução ocorreu, principalmente, em função da compensação dos prejuízos
fiscais dos períodos anteriores a 31 de dezembro de 2004 e das bases negativas de contribuição social.
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2004
(%)
2005
(%)
Variação (%)
(em R$ mil, exceto %)
Provisão para perdas em créditos
67
6,4
39
9,5
(41,8)
Provisão para perdas nos estoques
16
1,5
250
61,1
1.462,5
Provisão para contingências
120
11,4
120
29,3
Prejuízo fiscal
622
59,0
Base negativa de contribuição social
230
21,8
Total de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos
1.055 100,0
409 100,0
(61,2)

Imobilizado líquido
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de imobilizado líquido atingiu R$4,2 milhões,
um aumento de 13,6% em comparação ao valor de R$3,7 milhões do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2004. O aumento de R$0,5 milhão verificado ocorreu principalmente em razão do aumento: (i) de
R$0,3 milhão no saldo de investimentos em máquina e equipamentos; e (ii) de R$0,2 milhão no saldo de
investimentos em edificações.
Ativo intangível
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de ativo intangível atingiu R$1,4 milhão, uma
redução de 29,5% em comparação ao valor de R$2,1 milhões do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2004. Esta redução de R$0,7 milhão ocorreu em função da amortização de marcas, patentes e direito de
comercialização dos produtos Yanco.
Diferido
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de diferido atingiu R$9,0 milhões, um
aumento de 18,3% em comparação ao valor de R$7,6 milhões do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2004. A variação de R$1,4 milhão é explicada, principalmente, pelos nossos investimentos de R$1,3 milhão
em pesquisa e desenvolvimento.
Passivo Circulante
Fornecedores
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, a conta de fornecedores atingiu R$7,5 milhões, um
aumento de 107,0% em comparação ao valor de R$3,6 milhões do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2004. O aumento de R$3,9 milhões ocorreu, principalmente, em razão de negociações de prazo realizadas
com os principais fornecedores
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Empréstimos e financiamentos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de empréstimos e financiamentos atingiu
R$1,9 milhão, uma redução de 54,4% em comparação ao valor de R$4,3 milhões do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2004. Essa redução de R$2,4 milhões ocorreu principalmente em função da: (i) redução
de R$2,9 milhões em financiamentos de capital de giro; (ii) adição de R$0,2 milhão referente a leasing; e (iii)
inclusão de R$0,5 milhão referente ao BNDES Exim.
Salários e férias a pagar
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de salários e férias a pagar atingiu R$1,6
milhão, um aumento de 46,6% em comparação ao valor de R$1,1 milhão do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2004. O aumento de R$0,5 milhão ocorreu, principalmente, em função do aumento no quadro de
funcionários, que passou de 230 em 31 de dezembro de 2004 para 315 em 31 de dezembro de 2005.
Outras obrigações tributárias
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de outras obrigações tributárias atingiu R$1,5
milhão, um aumento de 8,1% em comparação ao valor de R$1,4 milhão do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2004. O aumento de R$0,1 milhão é decorrente, principalmente de aumento nos saldos de COFINS
a recolher e IRRF a recolher.
Juros sobre capital próprio a pagar
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de juros sobre capital próprio a pagar atingiu
R$1,7 milhão, uma redução de 31,4% em comparação ao valor de R$2,4 milhões do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2004. A redução de R$0,7 milhão ocorreu em função dos pagamentos realizados aos
nossos acionistas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005.
Comissões a pagar
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de comissões a pagar atingiu R$1,3 milhão,
praticamente mesmo valor realizado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004.
Provisão para participação de resultados
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de provisão para participação de resultados
atingiu R$0,7 milhão, um aumento de 962,5% em comparação ao valor de R$0,1 milhão do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2004. O aumento de R$0,6 milhão é decorrente: (i) do aumento de 254,6% no
lucro líquido; e (ii) da reformulação da política de participação dos resultados dos funcionários.
Outras contas a pagar
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de outras contas a pagar atingiu R$1,5
milhão, um aumento de 237,3% em comparação ao valor de R$0,4 milhão do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2004. O aumento de R$1,1 milhão é decorrente do: (i) aumento de R$0,6 milhão no
adiantamento a clientes; e (ii) aumento de R$0,4 milhão em provisões para fornecedores.
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e financiamentos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, a conta de empréstimos e financiamentos atingiu
R$0,1 milhão, uma redução de 96,6%, em comparação ao valor de R$1,9 milhões do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2004. A variação de R$1,8 milhão verificada ocorreu em razão da quitação dos
financiamentos de capital de giro do BNDES Exim no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005.
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Obrigações tributárias
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de obrigações tributárias atingiu R$0,6
milhão, não apresentando variações significativas em relação ao saldo do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2004.
Provisão para contingências
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de provisão para contingências atingiu R$0,4
milhão, não apresentando variações em relação ao saldo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2004.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, a conta de imposto de renda e contribuição social
diferidos atingiu R$2,3 milhões, um aumento de 23,3% em comparação ao valor de R$1,9 milhão do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2004. A variação de R$0,4 milhão ocorreu em função do aumento dos
gastos com desenvolvimento diferidos.
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2004
(%)
2005
(%)
Variação (%)
(em R$ mil, exceto %)
Imposto de renda diferido passivo sobre amortização de gastos
com pesquisa e desenvolvimento
(1.398)
73,5
(1.723)
73,5
23,2
Contribuição social diferida passiva sobre amortização de
(503)
26,5
(620)
26,5
23,3
gastos com pesquisa e desenvolvimento
Total de imposto de renda e contribuição social diferidos
passivos
(1.901) 100,0
(2.343) 100,0
23,3

Patrimônio Líquido
Capital social
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, a conta de capital social atingiu R$20,0 milhões, um
aumento de 50,7% em comparação ao valor de R$13,3 milhões registrado no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2004. O valor adicional de R$6,7 milhões refere-se ao aumento de capital social aprovado na 23ª
Assembléia Geral Extraordinária em 18 de abril de 2005, mediante a capitalização de parte da reserva de capital
de subvenções e investimentos no valor de R$5,6 milhões e emissão e subscrição de 59.100 novas ações
ordinárias nominativas, no valor de R$1,1 milhão.
Reserva de capital
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, a conta de reserva de capital atingiu R$5,6 milhões,
uma redução de 10,0% em comparação ao valor de R$6,2 milhões registrado no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2004. A redução de R$0,6 milhão ocorreu em função da reversão desta conta feita para o
aumento do Capital Social ao qual se refere o tópico acima.
Reserva de lucros
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de reserva de lucros atingiu R$1,6 milhões,
uma diminuição de 30,3%, em comparação com o valor de R$2,3 milhões registrados no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2004. A diminuição de R$0,7 milhão ocorreu em função da reversão do valor
da conta de reserva de lucros para a conta de lucros acumulados.
Lucros acumulados
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 a conta de lucros acumulados atingiu R$10,8 milhões,
um aumento de 77,4%, em comparação com o valor de R$6,1 milhões registrados no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2004. A variação de R$4,7 milhões ocorreu em função de (i) lucro do exercício social de
2005; e (ii) da composição da reserva de lucros.
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Pesquisa e Desenvolvimento
Nossa receita com a comercialização de produtos lançados a partir de janeiro de 2005 representou
aproximadamente 18,1% de nossa receita no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, sendo que
os produtos mais representativos foram Smart Box 5000 e MP 2100 TH FI. Caso atinja certos critérios
contábeis, nossos gastos com pesquisa e desenvolvimento são contabilizados como ativo diferido, caso contrário,
estes gastos são contabilizados como despesa administrativa. Desta forma, nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006, nossos investimentos diferidos de pesquisa e desenvolvimento foram de
aproximadamente R$2,2 milhões, R$2,8 milhões e R$3,5 milhões, respectivamente, e nossas despesas
administrativas de pesquisa e desenvolvimento foram de R$1,3 milhão, R$1,0 milhão e R$2,2 milhões,
respectivamente. O gasto total com pesquisa e desenvolvimento representou 4,4%, 3,4% e 3,7% de nossa receita
operacional líquida nos mesmos exercícios, respectivamente. Adicionalmente possuíamos, na data deste
Prospecto, quatro patentes concedidas e cinco pedidos de patente pendentes de concessão.
Liquidez e Recursos de Capital
Nossa maior necessidade de recursos refere-se, principalmente: (i) a investimentos em nossas controladas
diretas; (ii) a investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e atualizações dos atuais; (iii) a
participações em outros negócios sinérgicos; (iv) ao fortalecimento da marca; (v) a ampliação das operações no
Brasil e no exterior; (vi) a pesquisas e avaliações de mercado, melhorias de processos, metodologias e controles;
e (vii) investimento em sistemas de controle.
Historicamente, nossas principais fontes de recursos foram o caixa gerado por nossas operações e empréstimos
de curto e longo prazo. Para a realização dos nossos investimentos futuros pretendemos continuar utilizando
referidas fontes de recursos.
Fluxo de Caixa
A tabela abaixo apresenta o nosso fluxo de caixa condensado das atividades operacionais, de investimento e
financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006:
Consolidado Bematech

(em R$ mil)
Caixa líquido obtido das atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas (obtido das) atividades de investimentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Aumento (redução) no caixa e equivalentes no exercício

Exercício Social encerrado em
31 de dezembro de
2004
2005
2006
10.180
22.734
20.339
(4.091)
(5.089)
(39.033)
(6.331)
(6.932)
19.844
(242)
10.713
1.150

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nossa geração de caixa operacional decorre substancialmente de nossas operações, podendo variar de período a
período conforme a flutuação das receitas de vendas, dos custos e do consumo dos nossos produtos e serviços.
A nossa geração de caixa é positivamente impactada pelos incentivos fiscais vigentes no Estado do Paraná, em
especial, pelo Crédito Presumido de ICMS da Lei Estadual nº 13.214/01, que concede crédito presumido em
operações interestaduais e reduz a base de cálculo em operações internas de alguns produtos de informática.
O caixa oriundo das atividades operacionais no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 foi de R$20,3
milhões, 10,6% abaixo do valor de R$22,7 milhões referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2005 em função principalmente do crescimento do lucro líquido ter sido inferior ao crescimento da receita líquida.
Comparando o fluxo de caixa das atividades operacionais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005
que foi de R$22,7 milhões com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 o qual apresentou um valor
de R$10,2 milhões verificamos um aumento de 123,3% ou R$12,6 milhões, devido principalmente ao crescimento do
lucro líquido, ao aumento do passivo operacional (fornecedores, contas a pagar e provisões, obrigações tributárias) e à
redução do ativo operacional (contas a receber, estoques, impostos a recuperar e outros ativos).
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Fluxo de caixa das atividades de investimento
Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2004
2005
2006
(em R$ mil)
Provisão para pagamento de investimentos de longo prazo
20.000
Provisão para pagamento de investimentos de curto prazo
37.686
Títulos e valores mobiliários de longo prazo
(6.549)
Aquisição de investimentos
Aquisição de imobilizado
(956)
(1.303)
(5.277)
Aumento de diferido
(3.135)
(3.786)
(84.893)
Total
(4.091)
(5.089)
(39.033)

O fluxo de caixa das atividades de investimento está substancialmente relacionado: (i) aos investimentos com
pesquisa e desenvolvimento; (ii) às aquisições da GEMCO e da GSR7; e (iii) à implantação de nova unidade
fabril em 2006.
De acordo com as práticas contábeis vigentes, os gastos em pesquisa e desenvolvimento diretamente vinculados
ao desenvolvimento de novos produtos podem ser diferidos, não impactando a demonstração de resultados.
O caixa aplicado nas atividades de investimento no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 foi de
R$39,0 milhões, 664,7% acima do valor de R$5,1 milhões referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005 em função principalmente das aquisições da GEMCO e GSR7 e das aplicações em títulos e
valores mobiliários de longo prazo.
Comparando o fluxo de caixa das atividades de investimentos do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2005 que foi de R$5,1milhões com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 o qual
apresentou um valor de R$4,1 milhões verificamos um aumento de 24,4% ou R$1,0 milhão, devido
principalmente ao aumento de R$0,3 milhões na aquisição de imobilizado, e ao aumento de R$0,7 milhão no
diferido.
Fluxo de caixa das atividades financeiras
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 foram realizados fluxos positivos de R$19,8 milhões
devido principalmente à captação realizada junto ao BNDES e à FINEP para realização de projetos de nossa
internacionalização, modernização das instalações, aquisição de máquinas e equipamentos, capacitação de
pessoal, pesquisa e desenvolvimento de produtos, componentes e programas de computador, aquisição de
tecnologia de empresas nacionais no setor de automação comercial, e capital de giro, enquanto que no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2005 houve fluxos negativos de R$6,9 milhões devido principalmente ao
pagamento de empréstimos e financiamentos referentes a capital de giro.
Comparando o fluxo de caixa das atividades de financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2005 que foi de R$6,9 milhões com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 o qual apresentou
um valor de R$6,3 milhões verificamos um aumento de 10% ou R$0,6 milhão, devido principalmente ao
aumento do pagamento de lucros, dividendos e juros sobre capital próprio.
Investimentos de capital
Um dos nossos principais gastos refere-se a pesquisa e desenvolvimento, sendo que parte é contabilizada como
investimento diferido e parte como despesa. Os demais investimentos relevantes referem-se a investimentos de
expansão, tais como a implantação de uma nova unidade fabril em 2006, e de manutenção, como atualizações no
parque equipamentos de informática de licenças de software ao longo dos anos. A tabela abaixo exibe o histórico
de nossos investimentos, com destaque para a linha de investimentos de pesquisa e desenvolvimento.
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Consolidado Bematech
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de
2004
2005
2006
(em R$ milhões)
Aquisição de ativos imobilizados
0,9
1,3
Aquisição de ativos diferidos
3,1
3,7
Pesquisa e desenvolvimento diferidos
2,2
2,8
Ágio na aquisição da GEMCO e GSR7
Outros diferidos
0,9
0,9
Total de aquisições de ativos diferidos e imobilizado
4,0
5,0

5,3
84,9
3,5
79,0
2,4
90,1

Endividamento Bancário
Em 31 de dezembro de 2006, o total do nosso endividamento era de R$25,9 milhões, dos quais R$4,4 milhões
eram relativos a dívidas de curto prazo e R$21,5 milhões a dívidas de longo prazo. Em 31 de dezembro de 2005,
o total do nosso endividamento era de R$2,0 milhões dos quais R$1,9 milhão eram relativos a dívidas de curto
praz o e R$0,1 milhão a dívidas de longo prazo.
O aumento do nosso endividamento em 31 de dezembro de 2006 de R$23,9 milhões em relação a 31 de
dezembro de 2005, decorreu, principalmente, dos financiamentos obtidos junto ao BNDES e à FINEP.
A tabela a seguir apresenta nosso endividamento e suas principais fontes de financiamento nos períodos
indicados:

(em R$ mil, exceto quando
diversamente indicado)
Capital de giro
Capital de giro
Leasing Financeiro
Custo fiança
BNDES Automático
BNDES FINAME
Leasing financeiro
FINEP
BNDES FINAME
BNDES Automático
Total

Consolidado Bematech
Em 31 de dezembro de 2005 Em 31 de dezembro de 2006
Curto
Longo
Curto
Longo
Prazo
Total
Total
Prazo
Prazo
Prazo
1.834
118

66

1.952

66

1.834
118
66
2.018

1.488
129
159
923
1736

4.435

23
5.906
12.643
2.931
21.503

Outras Informações
Vencimento
Taxas (%)
Final

CDI 2,4% a.a.
1.488 2,3% a 2,65% a.m.
129
1,67% a.m.
159
1,25% a 2% a.a.
923
TJLP + 1% a.a.
1.736
TJLP + 4% a.a.
23
1,67% a.a.
5.906
TJLP
12.643
TJLP + 4% a.a.
2.931
TJLP + 1% a.a.
25.938
-

janeiro de 2008
julho de 2007
outubro de 2012
janeiro de 2011
abril de 2012
março de 2007
junho de 2013
abril de 2012
abril de 2012
-

Adicionalmente, em 31 de janeiro de 2007, efetuamos a captação de recursos da ordem de R$8,5 milhões junto
ao Coordenador Líder, na forma de empréstimo bancário de longo prazo, para fim de pagamento de parte da
aquisição de participação no capital social da GEMCO. Este empréstimo adicionou ao nosso endividamento total
aproximadamente R$11,3 milhões, considerando as datas de vencimento estabelecidas no respectivo contrato,
alterando o valor de endividamento de curto prazo, em razão do pagamento de juros trimestrais, para,
aproximadamente, R$6,1 milhões, e o endividamento de longo prazo para, aproximadamente, R$22,7 milhões,
em razão do pagamento de juros trimestrais, ou R$31,1 milhões, em razão do pagamento de juros trimestrais e
do valor principal.
Obrigações Financeiras
Dentre as restrições contratuais relevantes decorrentes de nossos contratos financeiros, destacamos o contrato de
financiamento celebrado com o Banco Itaú BBA em 16 de outubro de 2006. De acordo com esse contrato, nos
obrigamos a manter os seguintes índices financeiros: (i) EBITDA dividido pelas despesas financeiras não deverá
ser inferior a 2,0; e (ii) a soma das exigibilidades dividida pelo patrimônio liquido não deverá ser superior a 1,5;
(iii) EBITDA dividido pelas dívidas financeiras não deverá ser inferior a 0,75.
Os índices financeiros citados acima serão apurados trimestralmente, com base nas demonstrações financeiras da
companhia, mediante a soma do trimestre em questão, a partir das demonstrações de dezembro de 2006 e assim
sucessivamente, com os três trimestres imediatamente anteriores.
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Obrigações Contratuais
As principais obrigações contratuais assumidas por nós até 31 de dezembro de 2006 incluíam as seguintes:
Consolidado Bematech
Pagamentos devidos por período
(em R$ mil, exceto %)
Total
Inferior
a
1
ano
de 1 a 3 anos
de 3 a 5 anos
mais de 5 anos
Obrigações
Parcela fixa dos pagamentos pela GEMCO(1)
29.500
20.000
49.500
Parcela variável já reconhecida pela GSR7(2)
7.668
7.668
Financiamentos BNDES
2.659
7.686
6.915
973
18.233
Financiamentos FINEP
1.840
2.324
1.742
5.906
Contratos de aluguel
1.042
2.069
1.629
4.740
Impostos Parcelados
104
209
209
157
679
Outros
1.776
23
1.799
Total de obrigações contratuais
88.525
42.749
31.827
11.077
2.872
(1)
Estes valores referem-se à parcela fixa do saldo remanescente a pagar. Conforme contrato de compra e venda relativo à aquisição da
totalidade das ações da GEMCO, há ainda uma possível parcela variável que depende do desempenho da GEMCO no ano de 2007. Esta
parcela será determinada por 4,54 vezes o EBITDA ajustado da GEMCO de 2007 menos R$7,0 milhões, limitada a R$20,0 milhões e a ser
paga a partir de 31 de março de 2008. Para informações acerca da parcela variável, vide Seção “Aquisições Recentes”.
(2)
Estes valores referem-se a uma parte já reconhecida da primeira das três parcelas referentes à aquisição de 51% do capital social da GSR7.
Conforme contrato de compra e venda relativo à aquisição da GSR7, as parcelas variáveis são determinadas pela aplicação de 51%
(percentual de participação) multiplicado por 1/3 e por 4,5 sobre o valor do EBITDA ajustado da GSR7 apurado no período de 01 de maio de
2006 a 30 de abril de 2009, deduzido de R$3,5 milhões referentes à primeira parcela do adiantamento recebido. As parcelas estão
subdivididas como segue: (a) 1ª Parcela – Resultado de 12 meses até 30 de abril de 2007 a pagar em 25 de maio de 2007; (b) 2ª Parcela –
Resultado de 12 meses até 30 de abril de 2008 a pagar em 25 de maio de 2008; e 3ª Parcela – Resultado de 12 meses até 30 de abril de 2009 a
pagar em 25 de maio de 2009. A aquisição dos 49% remanescentes do capital social da GSR7, menos cinco ações, foi realizada em 15 de
fevereiro de 2007 por meio de permuta de ações de emissão da GSR7 por ações de nossa emissão, da seguinte forma: (a) 79,8% das ações
adquiridas foram permutadas por ações ordinárias de nossa emissão, representativas de 10% de nosso capital social; e (ii) o restante, 20,2%,
será pago no quinto dia após a primeira liquidação financeira da presente Oferta, estando o valor estimado em R$17,6 milhões, sujeito a
ajustes financeiros estipulados no contrato. Para informações acerca da parcela variável, vide Seção “Aquisições Recentes”.

As obrigações contratuais referidas na tabela acima serão saldadas com parte dos recursos oriundos da Oferta
Primária, que supre a totalidade das nossas necessidades de curto e longo prazo, bem como com nossa geração
de caixa operacional. Eventualmente, dependendo da situação momentânea do mercado e dos custos de captação
disponíveis, poderemos realizar novas captações.
Adicionalmente, em 31 de janeiro de 2007, efetuamos a captação de recursos da ordem de R$8,5 milhões junto
ao Coordenador Líder, na forma de empréstimo bancário de longo prazo, para fim de pagamento de parte da
aquisição de participação no capital social da GEMCO. Este empréstimo adicionou as nossas obrigações
contratuais aproximadamente R$11,3 milhões, considerando as datas de vencimento estabelecidas no respectivo
contrato, alterando a distribuição dos valores a serem pagos no período de um ano, em razão do pagamento de
juros trimestrais, para, aproximadamente, R$44,4 milhões, e na distribuição dos valores a serem pagos de um a
três anos para, aproximadamente, R$33,0 milhões, em razão do pagamento de juros trimestrais, ou R$41,4
milhões, em razão do pagamento de juros trimestrais e do valor principal.
Para mais informações sobre os contratos relevantes celebrados por nós ou por nossas subsidiárias, vide Seção
“Negócios da Companhia – Contratos Relevantes”.
Operações não Registradas no Balanço Patrimonial
Não possuímos quaisquer operações não registradas em nossas demonstrações financeiras. Não possuímos
quaisquer controladas que não estejam incluídas em nossas demonstrações financeiras, nem possuímos quaisquer
participações em quaisquer sociedades de propósito específico (SPEs), que não estejam refletidas em nossas
demonstrações financeiras. Os eventos subseqüentes relevantes ocorridos desde 31 de dezembro de 2006 até a
data deste prospecto estão descritos na seção “Análise e discussão da administração sobre a situação financeira e
os resultados operacionais – Eventos subseqüentes relevantes”.
Riscos de Mercado
Os principais riscos inerentes aos nossos acordos e negócios que são sensíveis a riscos de mercado são os riscos
de perda decorrente das mudanças adversas nas taxas de juros e na taxa de câmbio entre o Real e o Dólar.
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Taxa de Juros
Nosso resultado é afetado pelas variações na taxa de juros pelo impacto destas nas receitas de aplicações
financeiras e nas despesas com juros de empréstimos e financiamentos. O principal índice que afeta as receitas
financeiras é o CDI. No caso dos empréstimos e financiamentos, 93,1% da dívida total de R$25,9 milhões
(financiamentos e empréstimos de longo e de curto prazos) no saldo de 31 de dezembro de 2006 são atrelados à
TJLP.
Elaboramos dois cenários para medirmos quais seriam os impactos de variações de taxas de juros sobre as nossas
despesas financeiras, caso essas taxas apresentassem um aumento ou uma redução de 10% em relação à média da
taxa de juros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Neste mesmo período, caso as taxas de
juros fossem 10% superiores às taxas de juros médias em 2006, as nossas despesas financeiras sofreriam um
incremento de aproximadamente R$0,2 milhão. Por outro lado, se as taxas de juros fossem 10,0%, inferiores às
taxas de juros médias em 2006, nossas despesas financeiras seriam reduzidas em aproximadamente R$0,2
milhão.
Esses resultados são determinados considerando-se o impacto das taxas de juros hipotéticas no nosso
endividamento com taxas variáveis e nos saldos médio do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2006.
Variação Cambial
As variações cambiais afetam nosso resultado pelo seu impacto nas compras de matéria prima importada, que em
2006 representou 15,3% do custo de matéria prima, e no custo de uma da matéria prima nacional, estimada em
torno de 33,6%, que também é atrelada ao dólar. Adicionalmente, a consolidação dos resultados e dos valores
patrimoniais das subsidiárias internacionais (Bematech International Corp., Bematech Asia Co. Ltd., Bematech
Argentina S.A. e Bematech Europe GmbH) também se alteram de acordo com a variação cambial de suas
moedas locais frente ao Real.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS CONSOLIDADAS PRO-FORMA NÃO AUDITADAS
Em 16 de outubro de 2006, adquirimos a totalidade do capital social da GEMCO e, a partir de 01 de outubro de
2006, as demonstrações financeiras da GEMCO passaram a ser incluídas nas nossas demonstrações financeiras
consolidadas. Em 21 de novembro de 2006, adquirimos 51,0% do capital social da GSR7 e, a partir de 01 de
novembro de 2006, as demonstrações financeiras da GSR7 passaram a ser incluídas nas nossas demonstrações
financeiras consolidadas, refletindo nossa participação no seu capital. Em 15 de fevereiro de 2007, adquirimos os
49% restantes, menos cinco ações, do capital da GSR7. Para mais informações sobre essas aquisições, inclusive
sobre valores pagos e a pagar, vide Seção “Aquisições Recentes”.
Adicionalmente, decidimos apresentar determinadas informações financeiras consolidadas pro-forma não
auditadas para refletir as aquisições da totalidade do capital social da GEMCO e da GSR7 como se elas tivessem
ocorrido em 01 de janeiro de 2005, permitindo, com isso, uma comparabilidade da posição financeira e de nossas
operações combinadas com as da GEMCO e da GSR7 para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2005 e 2006. As informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas são apresentadas
exclusivamente para fins informativos e não deverão ser interpretadas como nossas demonstrações de resultado
de fato ou utilizadas como indicativo de nossas futuras demonstrações consolidadas de resultado e posição
patrimonial. As informações financeiras não auditadas pro-forma foram baseadas em premissas que
consideramos razoáveis e deverão ser lidas em conjunto com as demais informações financeiras contidas neste
Prospecto, incluindo nossas demonstrações financeiras auditadas. As informações financeiras consolidadas proforma não auditadas não são necessariamente indicativas do resultado das operações ou dos efeitos sobre a
posição patrimonial e financeira que teriam sido obtidos caso as sociedades mencionadas acima estivessem sob
controle e administração comuns em 2005 e 2006 e não pretendem ser indicativas de resultados operacionais
futuros. Para mais informações, vide Seções “Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações”,
“Resumo das Informações Financeiras”, “Informações Financeiras Selecionadas” e “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”.
As informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas foram preparadas a partir das nossas
demonstrações financeiras históricas auditadas e das demonstrações financeiras históricas auditadas da GEMCO
e da GSR7. Nossas demonstrações financeiras consolidadas, bem como nossas demonstrações financeiras
individuais, as da GEMCO e as da GSR7, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005,
foram auditadas pela Deloitte, e referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, foram
auditadas pela KPMG, conforme mencionado anteriormente.
Adicionalmente, o parecer de auditoria da Deloitte referente às demonstrações financeiras da GEMCO e GSR7
para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 contém uma ressalva mencionando o fato de as
demonstrações financeiras não serem apresentadas de forma comparativa com as respectivas demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2004, procedimento este em desacordo com as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil.
As seguintes premissas foram utilizadas na preparação das demonstrações de resultado consolidadas pro-forma
não auditadas:
•

as informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas para os exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2005 e 2006 foram obtidas a partir de nossas demonstrações financeiras
consolidadas auditadas nos mesmos períodos e efetuados os seguintes ajustes e eliminações:
o

o ágio de R$61,1 milhões apurados na aquisição da GEMCO e de R$60,7 milhões apurados na
aquisição da GSR7 foi considerado como se tivesse sido constituído em 01 de janeiro de 2005; e

o

a amortização anual do ágio de R$6,1 milhões da GEMCO e de R$12,1 milhões da GSR7 foi
registrada como despesa na demonstração de resultado pro-forma dos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006 como se tivesse ocorrido a partir de 01 de janeiro
de 2005. Não são demonstrados efeitos tributários no pro-forma referentes a amortização do ágio
pelo fato de que a referida despesa se tornará dedutível somente a partir do momento em que
ocorrer a incorporação da GEMCO e GSR7 na Bematech; e
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o

a despesa de juros sobre os pagamentos a serem efetuados a partir de 2007, relacionados às
parcelas variáveis conforme descrito nos contratos de compra e venda relativos às aquisições de
ações da GEMCO e da GSR7, bem como seus efeitos tributários, foram refletidas a partir de 01 de
janeiro de 2005.

Após a consideração dos ajustes e eliminações acima mencionados, nossas demonstrações e informações
financeiras consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006 foram
acrescidas das receitas e despesas da GEMCO e GSR7 nos mesmos períodos.
Conforme mencionado anteriormente, as informações financeiras consolidadas pro-forma não auditadas são
apresentadas exclusivamente para fins informativos e não deverão ser interpretadas como nossas demonstrações
de resultado de fato ou utilizadas como indicativo de nossas futuras demonstrações consolidadas de resultado e
posição patrimonial. As informações financeiras pro-forma não auditadas foram baseadas em premissas que
consideramos razoáveis e deverão ser lidas em conjunto com as demais informações financeiras contidas neste
Prospecto, incluindo nossas demonstrações financeiras auditadas. As informações financeiras consolidadas proforma não auditadas não são necessariamente indicativas do resultado das operações ou dos efeitos sobre a
posição patrimonial e financeira que teriam sido obtidos caso as sociedades mencionadas acima estivessem sob
controle e administração comuns em 2005 e 2006 e não pretendem ser indicativas de resultados operacionais
futuros.
Sob as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, essas informações financeiras pro-forma não auditadas não
podem ser auditadas tendo em vista principalmente o fato de as empresas incluídas naquela apresentação, não
terem tido controle comum durante todo o exercício de 2005 e 2006, o que não permite a combinação de
resultados.
No entanto, as demonstrações de resultado pro-forma não auditadas foram elaboradas a partir das demonstrações
de resultado históricas auditadas da Bematech, GEMCO e GSR7 e, portanto, apesar das demonstrações de
resultado pro-forma da Bematech não serem auditadas, cada uma das sociedades que deu origem às citadas
demonstrações de resultado pro-forma, bem como a base que deu origem aos ajustes pro-forma descritos acima,
foram devidamente auditadas por nossos auditores independentes. As demonstrações financeiras individuais das
empresas utilizadas na preparação da demonstração do resultado pro-forma estão anexadas ao Prospecto.
Os números pro-forma apresentados abaixo se referem à nossa participação de 100% no capital social da
GEMCO e da GSR7:
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Demonstração de Resultados Pro-Forma Não Auditada do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
de 2006

(em R$ mil)

Bematech e
Controladas

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006
Eliminações do Pro-Forma(2)
Ajustes
GSR7 (Nov GEMCO (Out,
ProGSR7
GEMCO Forma(1)
e Dez)
Nov e Dez)

Receita bruta de vendas e serviços
(-) Impostos
(-) Devoluções e abatimentos

192.293
(32.018)
(4.276)

37.525
(2.158)
(72)

25.084
(1.658)
(11)

Receita líquida de vendas e serviços
Hardware
Software
Serviço

155.999
127.313
7.242
21.444

35.295

23.415

Custos dos produtos e serviços vendidos

(85.626)

(7.726)

(9.752)

70.373

27.569

13.663

(27.987)
(21.337)
(836)
3.999
(5.468)

(1.219)
(6.224)
354
(188)

(1.318)
(10.347)
(1.778)
153
(544)

(2.155)
(2.506)
(3.320)
(59.610)

158
(7.119)

118
(42)
397
(13.361)

(16.129)

10.763

20.450

302

70

-

10.833

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado de equivalência patrimonial
Variação cambial em sobre controladas no exterior
Provisão para perdas em sociedades controladas
Amortização do ágio
Outras (despesas) e receitas operacionais, líquidas
Juros Sobre Capital Próprio
Lucro operacional
Resultado não operacional
Lucro antes de imposto de renda, contribuição social
reversão dos juros sobre capital próprio
Imposto de renda corrente
Contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Lucro antes da reversão dos juros sobre capital próprio
Reversão dos Juros Sobre Capital Próprio
Participações minoritárias

-

Pro-Forma

7.486
(423)

7.740
(498)

239.676
(34.913)
(4.359)

7.063

7.242

200.404
127.313
23.415
49.676

23.415

7.242

35.295

7.063
(1.812)

(2.979)

(98.313)

-

5.251

4.263

102.091

(1.751)

(160)
(1.331)
19
(34)

(188)
(3.824)
(115)
40
(217)

16

(31)
42

(1.490)

(4.293)

(30.176)
(32.753)
(2.499)
4.447
(7.700)
118
(18.295)
(2.009)
(3.320)
(92.187)

(17.880)

3.761

(30)

9.904

-

-

-

-

70

20.450

302

(17.880)

3.761

(30)

9.974

(3.348)
(1.527)
(85)

(3.100)
(1.125)

(566)
(212)
-

438
158

(601)
(218)

(343)
(123)

(5.632)
(2.365)
(85)

5.873

16.225

(476)

(17.284)

2.942

(496)

1.892

3.320

-

-

-

-

-

3.320

(1.442)

-

-

1.442

-

-

-

Lucro líquido do exercício
7.751
16.225
(476)
(15.842)
2.942
(496)
(1)
Para informações sobre os critérios referentes ao ajuste, vide preâmbulo desta Seção “Informações Financeiras Selecionadas Consolidadas
Pro-forma Não Auditadas”.
(2)
Eliminações dos resultados de GEMCO e GSR7 relativos aos meses já consolidados na coluna “Bematech e Controladas”
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5.212

Reconciliação entre EBITDA Pro-Forma e EBITDA Ajustado Pro-Forma a partir do lucro líquido do
exercício Pro-Forma Não Auditado

(em R$ mil)
Lucro líquido do exercício – Pro Forma

Bematech e
Controladas
7.751

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006
Eliminações do Pro-Forma(2)
Ajustes
ProGSR7 (Nov GEMCO (Out,
Forma(1)
GSR7
GEMCO
e Dez)
Nov e Dez)
16.225

(476)

(15.842)

2.942

(496)

Pro-Forma
5.212

(+) Resultado financeiro – Pro-Forma
1.469
(166)
391
1.751
15
177
3.253
(+) Provisão para IR e CS – Pro-Forma
4.960
4.225
778
(596)
819
466
8.082
(+) Depreciações e amortizações – Pro-Forma
5.852
135
325
16129
47
47
22.347
20.032
20.419
1.018
1.442
3.823
194
38.894
EBITDA(3) – Pro-Forma
12,8%
57,9%
4,3%
19,4%
Margem EBITDA(4) – Pro-Forma
(5)
4.713
4.713
(+) Ajustes de Incentivos Fiscais
24.745
20.419
1.018
1.442
3.823
194
43.607
EBITDA Ajustado(6) – Pro-Forma
15,9%
57,9%
4,3%
54,1%
2,7%
21,8%
Margem EBITDA Ajustada(7) – Pro Forma
(1)
Para informações sobre os critérios referentes ao ajuste, vide preâmbulo desta Seção “Informações Financeiras Selecionadas Consolidadas
Pro-forma Não Auditadas”.
(2)
Eliminações dos resultados de GEMCO e GSR7 relativos aos meses já consolidados na coluna “Bematech e Controladas”.
(3)
EBITDA corresponde ao lucro (prejuízo) líquido antes do impacto do imposto de renda e da contribuição social, resultado financeiro
líquido, depreciação e amortização. O cálculo do EBITDA não corresponde a uma Prática Contábil Adotada no Brasil, não representa o fluxo
de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho
operacional ou substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não tem significado padronizado e a nossa definição de
EBITDA pode não ser igual ou comparável à definição de EBITDA utilizada por outras companhias.
(4)
A Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida.
(5)
Para mais informações sobre os incentivos fiscais, vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os
Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”.
(6)
EBITDA Ajustado é formado pelo EBITDA acrescido de parcela de impostos que reduziram o nosso lucro bruto, mas que não representam
desembolsos efetivos de caixa, compondo subvenções para investimento, sendo adicionados ao nosso Patrimônio Líquido, como fruto de
políticas públicas estaduais destinadas ao desenvolvimento econômico de determinadas regiões do País (para mais informações vide Seção
“Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”).
O cálculo do EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de nosso desempenho operacional ou substituto do fluxo
de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não tem significado padronizado e a nossa definição de EBITDA Ajustado pode
não ser igual ou comparável à definição de EBITDA ou EBITDA Ajustado utilizada por outras companhias.
(7)
A Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida.
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Demonstração de Resultados Pro-Forma Não Auditada do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
de 2005

(em R$ mil)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005
Bematech e
Ajustes
GSR7
GEMCO Pro-Forma(1)
Pro-Forma
Controladas

Receita bruta de vendas e serviços
(-) Impostos
(-) Devoluções e abatimentos

140.635
(25.237)
(3.429)

21.403
(1.212)
(6)

17.743
(1.008)
(11)

179.781
(27.457)
(3.446)

Receita líquida de vendas e serviços
Hardware
Software
Serviço

111.969
98.348
13.621

20.185

16.724

148.878
98.348
16.724
33.806

Custos dos produtos e serviços vendidos

(61.503)

(3.269)

(2.493)

(67.265)

50.466

16.916

14.231

81.613

(23.324)
(12.624)
(622)
2.580
(4.033)

(909)
(2.176)

(2.609)
(10.230)
(1.527)
130
(944)
216

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial
Variação cambial em controladas no exterior
Provisão para perdas em sociedades controladas
Amortização do ágio
Outras (despesas) e receitas operacionais, líquidas
Juros Sobre Capital Próprio

(1.933)
(3.053)
(43.009)

792
(135)
2
(2.426)

(14.964)

(26.842)
(25.030)
(2.149)
3.502
(5.710)
(18.253)
(1.715)
(3.053)
(79.250)

7.457

14.490

(733)

2.363

(191)

-

-

(191)

7.266

14.490

(733)

2.172

(1.534)
(581)
(1.088)

(687)
(1.887)
-

(269)
(105)
-

4.063

11.916

(1.107)

(3.775)

3.053

-

209

3.262

-

-

-

-

Lucro operacional
Resultado não operacional
Lucro antes do imposto de renda, contribuição social e
reversão dos juros sobre capital próprio
Imposto de renda corrente
Contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Lucro antes da reversão dos juros sobre capital próprio
Reversão dos Juros Sobre Capital Próprio

16.724
20.185

Participações minoritárias

(598)

(18.253)

150
54

(2.340)
(2.519)
(1.088)

Lucro líquido do exercício
7.116
11.916
(898)
(513)
Para informações sobre os critérios referentes ao ajuste, vide preâmbulo desta Seção “Informações Financeiras Selecionadas Consolidadas
Pro-forma Não Auditadas”.
(1)
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Reconciliação entre EBITDA Pro-Forma e EBITDA Ajustado Pro-Forma a partir do lucro líquido do
exercício Pro-Forma Não Auditado
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2005
Bematech
Ajustes
e Controladas
GSR7
GEMCO
Pro-Forma(1) Pro-Forma
(em R$ mil)
Lucro líquido do exercício – Pro-Forma
7.116
11.916
(898)
(18.647)
(513)
(+) Resultado financeiro – Pro-Forma
1.453
(657)
814
598
2.208
(+) Provisão para IR e CS – Pro-Forma
3.203
2.574
374
(204)
5.947
(+) Depreciações e amortizações – Pro-Forma
3.210
34
200
18.253
21.697
EBITDA(2) – Pro-Forma
14.982
13.867
490
29.339
13,4%
68,7%
2,9%
19,7%
Margem EBITDA(3) – Pro-Forma
4.995
4.995
(+) Ajustes de Incentivos Fiscais(4) – Pro-Forma
19.977
13.867
490
34.334
EBITDA Ajustado(5) – Pro-Forma
(6)
17,8%
68,7%
2,9%
23,1%
Margem EBITDA Ajustada – Pro-Forma
(1)
Para informações sobre os critérios referentes ao ajuste, vide preâmbulo desta Seção “Informações Financeiras Selecionadas
Consolidadas Pro-forma Não Auditadas”.
(2)
EBITDA corresponde ao lucro (prejuízo) líquido antes do impacto do imposto de renda e da contribuição social, resultado
financeiro líquido, depreciação e amortização. O cálculo do EBITDA não corresponde a uma Prática Contábil Adotada no Brasil,
não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como
indicador de nosso desempenho operacional ou substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não tem
significado padronizado e a nossa definição de EBITDA pode não ser igual ou comparável à definição de EBITDA utilizada por
outras companhias.
(3)
A Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida.
(4)
Para mais informações sobre os incentivos fiscais, vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira
e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos Fiscais”.
(5)
EBITDA Ajustado é formado pelo EBITDA acrescido de parcela de impostos que reduziram o nosso lucro bruto, mas que não
representam desembolsos efetivos de caixa, compondo subvenções para investimento, sendo adicionados ao nosso Patrimônio
Líquido, como fruto de políticas públicas estaduais destinadas ao desenvolvimento econômico de determinadas regiões do País (para
mais informações vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais –
Impactos dos Incentivos Fiscais”). O cálculo do EBITDA Ajustado não corresponde a uma prática contábil adotada no Brasil, não
representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado substituto do lucro líquido, como indicador de
nosso desempenho operacional ou substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não tem
significado padronizado e a nossa definição de EBITDA Ajustado pode não ser igual ou comparável à definição de EBITDA ou
EBITDA Ajustado utilizada por outras companhias.
(6)
A Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida.
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INFORMAÇÕES SOBRE OS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS E O MERCADO BRASILEIRO DE
VALORES MOBILIÁRIOS
Geral
Anteriormente à Oferta, não emitimos ou distribuímos ao público, quaisquer títulos ou valores mobiliários, nem
efetivamos oferta pública para aquisição de títulos ou valores mobiliários de outra companhia. Não havia
mercado de bolsa ou de mercado de balcão organizado para as ações ordinárias de nossa emissão.
Após a efetivação da presente Oferta, o principal mercado de negociação das Ações será a BOVESPA. Em 27 de
março de 2007, celebramos o Contrato de Participação no Novo Mercado com a BOVESPA, o qual entrará em
vigor na data de publicação do Anúncio de Início, quando passaremos a estar registrados no segmento Novo
Mercado da BOVESPA. No primeiro dia útil seguinte à entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo
Mercado, nossas Ações passarão a ser negociadas sob o código de negociação “BEMA3”. Não emitimos nenhum
outro valor mobiliário além das Ações.
A CVM está analisando nosso pedido de registro de companhia aberta, sob o número RJ-2007-01382.
Regulação do Mercado Brasileiro de Valores Mobiliários
O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulado, conjuntamente, pela CVM, que possui autoridade para
regulamentar as bolsas de valores e o mercado de valores mobiliários, pelo CMN e pelo BACEN, que possuem,
dentre outras atribuições, a autoridade para licenciar corretoras de valores e para regular investimentos
estrangeiros e operações de câmbio. O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulado pela Lei das
Sociedades por Ações e pela Lei do Mercado de Valores Mobiliários, bem como por normas da CVM, do CMN
e do BACEN. Essas leis e regulamentos determinam, dentre outros, os requisitos de divulgação de informações
aplicáveis às companhias emissoras de valores mobiliários publicamente negociados, as sanções pela negociação
de títulos e valores mobiliários utilizando informação privilegiada e manipulação de preço, e a proteção a
acionistas minoritários. Adicionalmente, regulam o licenciamento e a supervisão das instituições participantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários e a governança das bolsas de valores brasileiras.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, uma companhia pode ser aberta, como nossa Companhia, ou
fechada. Uma companhia é considerada aberta quando tem valores mobiliários de sua emissão admitidos à
negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão. Todas as companhias abertas devem ser registradas na
CVM e ficam sujeitas a obrigações de divulgação periódica de informações e de fatos relevantes. Uma
companhia registrada na CVM pode ter seus valores mobiliários negociados em bolsa de valores ou no mercado
de balcão brasileiro. As ações de uma companhia aberta podem também ser negociadas de forma privada, com
determinadas limitações.
O mercado de balcão está dividido em duas categorias: (i) mercado de balcão organizado, no qual as atividades
de negociação são supervisionadas por entidades auto-reguladoras autorizadas pela CVM; e (ii) mercado de
balcão não-organizado, no qual as atividades de negociação não são supervisionadas por entidades autoreguladoras autorizadas pela CVM. Em qualquer caso, a operação no mercado de balcão consiste em
negociações diretas entre as pessoas, fora da bolsa de valores, com a intermediação de instituição financeira
autorizada pela CVM. Nenhuma licença especial, além de registro na CVM (e, no caso de mercados de balcão
organizados, no mercado de balcão pertinente), é necessária para que os valores mobiliários de companhia aberta
possam ser comercializados no mercado de balcão.
A negociação de valores mobiliários na BOVESPA pode ser interrompida mediante solicitação da companhia
emissora 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 emissora
tenha fornecido informações inadequadas com relação a um fato relevante ou forneceu respostas inadequadas a
questionamentos feitos pela CVM ou pela BOVESPA.
As negociações nas bolsas de valores brasileiras por não-residentes estão sujeitas a determinadas restrições
segundo a legislação brasileira de investimentos estrangeiros. Para mais informações, vide Seção
“Regulamentação de Investimento Estrangeiro”.
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Negociação na BOVESPA
A BOVESPA é uma entidade sem fins lucrativos de propriedade de corretoras-membro. Em 2000, o mercado de
renda variável foi reorganizado por meio da assinatura de memorandos de entendimentos entre as bolsas de
valores brasileiras. De acordo com estes memorandos, todos os valores mobiliários são negociados somente na
BOVESPA, com exceção dos títulos de dívida pública negociados eletronicamente e de leilões de privatização,
que são negociados na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
A negociação na BOVESPA só pode ser realizada pelas corretoras-membro e por um número limitado de nãomembros autorizados. As negociações ocorrem em uma sessão contínua de negociação entre as 10:00 horas e as
17:00 horas ou entre as 11:00 horas e as 18:00 horas, durante o período de horário de verão no Brasil, em um
sistema eletrônico de negociação denominado “Megabolsa”. A BOVESPA também permite negociações das
17:45 horas às 19:30 horas por um sistema online 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.
Em 31 de janeiro de 2007, a capitalização total de mercado da BOVESPA foi equivalente a, aproximadamente,
US$722,6 bilhões, enquanto as dez maiores companhias listadas na BOVESPA representaram,
aproximadamente, 46,1% da capitalização total de mercado de todas as companhias listadas. Embora quaisquer
das ações de uma companhia listada possam ser negociadas em uma bolsa de valores brasileira, na maioria dos
casos, menos da metade dessas ações ficam efetivamente disponíveis para negociação pelo público, sendo o
remanescente detido por pequenos grupos de controladores, por entidades estatais ou por um acionista principal.
É possível que um mercado ativo e líquido para as Ações não se desenvolva, o que limitaria a capacidade do
investidor de revender as Ações. Para mais informações, vide Seção “Fatores de Risco – Riscos relarionados à
Oferta e às Ações”.
A liquidação das operações realizadas na BOVESPA ocorre três dias úteis após a data da negociação, sem
correção monetária do preço de compra. O vendedor deve entregar as ações à CBLC no segundo 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 volatilidade, a BOVESPA adotou um sistema circuit breaker, por
meio do qual as sessões de negociação podem ser suspensas por um período de 30 minutos ou uma hora, sempre
que os índices da BOVESPA caírem abaixo dos limites de 10,0% ou 15,0%, respectivamente, com relação ao
índice de fechamento registrado na sessão de negociação anterior.
Regulamentação de Investimentos Estrangeiros
Investidores estrangeiros podem registrar seus investimentos em ações amparados pela Lei nº 4.131, de 03 de
setembro de 1962, conforme alterada, ou pela Resolução 2.689 e Instrução CVM 325. A Resolução 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 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 BACEN ou pela CVM;
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•

por meio de seu representante, registrar-se na CVM como investidor não residente; e

•

obter registro do investimento junto ao BACEN.

Adicionalmente, o investidor operando nos termos da Resolução 2.689, deve ser registrado junto à Receita
Federal de acordo com a Instrução Normativa n° 200, de 13 de setembro de 2002, conforme alterada.
O processo de registro do investimento junto ao BACEN 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
BACEN ou pela CVM. Ademais, a negociação de valores mobiliários é restrita ao mercado de valores
mobiliários exceto nos casos de reorganização societária ou morte.
O Novo Mercado
O Novo Mercado é um segmento especial do mercado de ações da BOVESPA, destinado exclusivamente a
companhias que atendam a requisitos mínimos e aceitem submeter-se a regras de governança corporativa
diferenciadas. Os itens abaixo resumem alguns pontos que caracterizam o Novo Mercado e que serão aplicáveis
a nós:
•

vedação à emissão ou manutenção de ações preferenciais ou partes beneficiárias;

•

ações que representem no mínimo 25,0% do capital social devem estar em circulação;

•

na alienação de controle, ainda que por operações sucessivas, a efetivação do negócio deve ficar
condicionado a que sejam estendidas aos acionistas minoritários as mesmas condições oferecidas ao
acionista controlador, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista
controlador alienante, por meio de oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada pelo
adquirente;

•

conselho de administração com, no mínimo, cinco membros, dentre os quais, pelo menos 20,0%,
deverão ser conselheiros independentes, conforme definido pelo Regulamento do Novo Mercado,
eleitos pela assembléia geral de acionistas, com mandato unificado de, no máximo, dois anos, sendo
permitida a reeleição;

•

exigência de que os novos membros do conselho de administração, da diretoria e do conselho fiscal
subscrevam “Termos de Anuência dos Administradores” ou “Termos de Anuência dos Membros do
Conselho Fiscal”, conforme o caso, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura
desses documentos, por meio dos quais os novos administradores da companhia aberta obrigam-se 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;

•

demonstração de fluxo de caixa (da companhia aberta e consolidado) nas Informações Trimestrais –
ITR e nas demonstrações contábeis anuais;

•

divulgação, no idioma inglês, da íntegra das demonstrações financeiras, relatório da administração e
notas explicativas, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil,
acompanhadas de nota explicativa adicional que demonstre a conciliação do resultado do exercício e
do patrimônio líquido apurados segundo os critérios contábeis brasileiros e segundo os padrões
internacionais IFRS ou US GAAP, conforme o caso, evidenciando as principais diferenças entre os
critérios contábeis aplicados, e do parecer dos auditores independentes. Neste caso, de acordo com o
Regulamento do Novo Mercado, a adoção destes critérios deve ocorrer a partir da divulgação das
demonstrações financeiras referentes ao segundo exercício após a assinatura do Contrato de
Participação no Novo Mercado;
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•

o cronograma de eventos corporativos deve ser divulgado anualmente, até o final do mês de janeiro,
sendo que eventuais alterações subseqüentes em relação aos eventos programados deverão ser
enviadas à BOVESPA e imediatamente divulgadas;

•

a saída do Novo Mercado, bem como o cancelamento de registro como companhia aberta, ficam
condicionados à efetivação de oferta pública de aquisição, pelo controlador ou pela companhia,
conforme o caso, das demais ações da companhia aberta, por valor no mínimo igual ao seu valor
econômico, apurado em laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada, com
experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da companhia, seus
administradores e/ou do acionista controlador, além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1° do
artigo 8° da Lei das Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6° do
mesmo artigo. Para mais informações, vide Seção “Capital Social – Saída do Novo Mercado”; e

•

obrigação, pela companhia, pelos acionistas, administradores e membros do conselho fiscal (quando
instalado), de 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 respectivo
estatuto social, nas normas editadas pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.
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VISÃO GERAL DO SETOR
Nosso desempenho e o crescimento do nosso negócio é influenciado pela expansão do setor varejista brasileiro e
pela parcela de sua receita que é destinada a investimentos em TI, além do crescimento da automação comercial
em meio aos investimentos do varejo em TI.
Mercado Varejista Brasileiro
A Pesquisa Anual do Comércio, publicada pelo IBGE em 2004, segmenta o comércio brasileiro nos setores de
atacado, varejista e veículos, peças e motocicletas.
O setor varejista brasileiro de uma maneira geral é composto por um grande número de empresas. Conforme a
referida pesquisa, o setor varejista no Brasil era composto em 2004 por 1.162 mil empresas, equivalentes a
aproximadamente 84% do total de empresas comerciais, e foi responsável por uma receita estimada em R$333,5
bilhões, equivalente a aproximadamente 42% da receita total da atividade comercial no Brasil naquele mesmo
ano.
A tabela a seguir ilustra a participação dos segmentos do comércio no Brasil por receita operacional líquida e
número de empresas:
Receita Operacional Líquida
Número de Empresas
Comércio por atacado
45,8%
7,1%
Comércio varejista
41,8%
84,3%
Comércio de veículos, peças e motocicletas
12,4%
8,6%
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual do Comércio 2004.

Atuamos, principalmente, em segmentos de varejo que ocupam posições de destaque dentro do setor como um
todo. A tabela a seguir ilustra a participação de alguns dos segmentos do comércio varejista no comércio, tendo
por critério a receita líquida e o número de empresas do comércio brasileiro em 2004:
Número de Empresas
Receita Operacional Líquida
Combustíveis
23,8%
2,5%
Hiper e supermercados
23,6%
0,4%
Lojas de departamento, eletrodomésticos e móveis
11,6%
7,8%
Material de construção
9,5%
10,8%
Tecidos, artigos de vestuário e calçados
8,4%
19,0%
Produtos Farmacêuticos
5,8%
6,5%
Produtos alimentícios, bebidas e fumo
3,1%
12,2%
Equipamentos de Informática e material de escritório
2,1%
3,3%
Outros
12,1%
37,5%
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual do Comércio 2004.

Acreditamos que o desenvolvimento e a expansão do setor varejista brasileiro depende diretamente, dentre
outros fatores, da expansão do consumo e da oferta de crédito. No período compreendido entre 31 de dezembro
de 2003 e 31 de dezembro de 2006, a taxa básica de juros caiu de 25% ao ano para 13% ao ano, o consumo final
das famílias aumentou em 12,3% e a renda bruta disponível aumentou em 3,8%, de acordo com dados do
Ipeadata.
Os gráficos a seguir demonstram a expansão do consumo final das famílias, a queda da taxa de juros e o aumento
da renda bruta disponível:
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Consumo Final das Famílias(1)

Taxa Básica de Juros (Selic)(2)
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10%

Renda Bruta Disponível(3)
105%

100%

95%

90%

Fonte: Ipeadata.
(1)
Índice encadeado e dessazonalizado.
(2)
Taxa meta do Banco Central do Brasil. Fim de período.
(3)
Índice deflacionado pelo IGPD-I e dessazonalizado (média móvel 12 meses).

Outros fatores que podem influenciar o desenvolvimento e a expansão do varejo no Brasil são as taxas de crescimento
da população urbana e o aumento da renda, aliado à sua melhor distribuição nas camadas da população.
Tendo em vista o recente cenário macroeconômico e social, o setor varejista apresentou forte crescimento nos
últimos anos. Acreditamos que o setor ainda apresenta um significativo potencial de crescimento. No período
compreendido entre 2004 e 2006, o setor varejista no Brasil apresentou um crescimento real de 21,0% em termos
de vendas, enquanto que, no mesmo período, o PIB do país cresceu 10,2% em termos reais. O gráfico a seguir
ilustra o crescimento das vendas reais do varejo no Brasil para os anos e meses indicados:
Crescimento das Vendas Reais do Varejo no Brasil
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Fonte: Ipeadata.

Segundo dados da Pesquisa Anual de Cómercio do IBGE, o varejo de pequenas e médias empresas cresceu
11,1%, em termos reais, em 2004, enquanto que o varejo em geral cresceu 10,8%, em termos reais, no mesmo
período e o PIB real do país cresceu 4,9%.
Uma das características do mercado no Brasil é a alta taxa de mortalidade de empresas. A pesquisa do SEBRAE
– Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (“SEBRAE”) denominada “Fatores Condicionantes e
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Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil”, realizada em 2004, levantou as taxas de mortalidade no Brasil de
empresas constituídas e registradas nas Juntas Comerciais Estaduais nos anos de 2000, 2001 e 2002. A conclusão
foi de que 49,4% das empresas encerraram as atividades com até dois anos de existência, 56,4% com até três
anos e 59,9% com até quatro anos. Adicionalmente, das empresas extintas no país, 51,0% faziam parte do setor
de comércio e 75,0% possuiam de duas a nove pessoas ocupadas. De acordo com dados da mesma pesquisa,
Distribuição das empresas extintas, por setor de atividade, segundo o número de pessoas ocupadas
Setor de Atividade
Nº de Ocupações
Indústria
Comércio
Serviços
1 pessoa
2%
46%
52%
De 2 a 9 pessoas
3%
53%
44%
De 10 a 19 pessoas
50%
50%
Brasil (1)
3%
51%
46%
Fonte: SEBRAE.
(1)
Empregadores com mais de uma pessoa ocupada.

Não obstante, a taxa de natalidade das empresas também permaneceu alta, acima da taxa de mortalidade, o que
denota uma alta rotatividade e excessiva competição no varejo, podendo resultar em uma maior demanda por
nossos produtos e serviços.
Acreditamos que o crescimento do setor de varejo no Brasil aliado ao aumento da competição tem levado as
empresas a uma busca constante por maior eficiência em seus processos de negócios, seja no relacionamento
com clientes ou fornecedores. Adicionalmente, as autoridades fiscais, federais e estaduais, estão aumentando o
nível e periodicidade de fiscalização, visando diminuir o volume de sonegação fiscal, especialmente, das
empresas que atuam no comércio. Entendemos que esta busca por maior eficiência e o aumento da fiscalização
têm feito com que muitas empresas tenham intensificado o uso de TI, com o objeto de melhorar o grau de
competitividade e evitar penalidades e multas impostas por autoridades fiscais brasileiras.
Essa utilização da TI configura o processo de automação comercial do varejo, que é, portanto, uma ferramenta
estratégica para o varejo à medida que disponibiliza hardware, software e serviços capazes de provocar
mudanças no planejamento, controle e execução dos processos de negócio, o que pode aumentar a eficiência
operacional e a rentabilidade das empresas. Conseqüentemente, esperamos que o crescimento do varejo impacte
positivamente o investimento das empresas em TI e em automação comercial.
Mercado de Tecnologia da Informação e Automação Comercial do Varejo no Brasil
O Mercado de Tecnologia da Informação
No Brasil, o setor de TI vem apresentando elevadas taxas de crescimento desde 2003. As tabelas abaixo apresentam
o faturamento bruto do setor de TI e a quebra do faturamento por segmento, no Brasil, nos anos indicados:
Faturamento Bruto do Setor de TI no Brasil
(em US$ bilhões)
2000
14,7
2001
12,4
2002
8,6
2003
10,0
2004
11,8
2005
17,3
Fonte: Anuário Informática Hoje 2006.

Faturamento Bruto do Setor de TI no Brasil por
Segmento em 2005
Serviços
48%
Hardware
38%
Software
14%

Acreditamos que os principais fatores que contribuíram para esse cenário favorável são: a utilização de TI de
forma a melhorar a competitividade; a valorização do Real frente ao Dólar; a retração do “mercado cinza”
(representado pela venda de produtos eletrônicos e de computação sem marca e que muitas vezes são fruto de
contrabando); e a entrada em vigor da “Nova MP do Bem” (a Medida Provisória nº 255) em 2005 (parte da
política do Governo Federal de inclusão digital), que reduziu o imposto sobre a venda em 9,25% para PCs com
preço inferior a R$2.500,00. Também em 2005, o Governo Federal lançou o programa “Computador para
Todos”, um importante conjunto de incentivos que faz parte do Programa de Inclusão Digital.
No setor de hardware, os incentivos governamentais e a necessidade de inovação tecnológica em empresas de
grande e pequeno porte impulsionaram as vendas em 2005. Dentro do setor de TI, as vendas de hardware foram
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as que apresentaram maior crescimento nos últimos anos e, em 2005, o segmento foi responsável por 38,0% da
receita total do setor ou US$6,5 bilhões.
O setor brasileiro de software movimentou em 2005 aproximadamente US$2,4 bilhões, ou 14% do faturamento
bruto do setor de TI, segundo dados do Anuário Informática Hoje, 2006. O setor de software no Brasil é dividido
em três categorias principais: (i) ferramentas (compiladores, programas de línguas, etc.); (ii) infra-estrutura
(segurança, etc.); e (iii) aplicativos (business management), sendo este último a maior categoria, representando
46,3% das receitas desse segmento, segundo dados da Tecnologia da Informação, Software & Serviços, 2006.
Muitas empresas internacionais desenvolvedoras de software têm investido no mercado brasileiro, mas ainda
representam pouca relevância, uma vez que empresas nacionais especializadas ainda dominam esses setores no
Brasil. Principalmente no segmento de empresas de pequeno e médio porte, a presença das empresas nacionais é
muito forte, pois o conhecimento do mercado local e a familiaridade com a legislação brasileira (em especial a
tributária) conferem a essas empresas grande vantagem competitiva.
Segundo dados da “Anuário Informática Hoje 2006”, o setor de serviços em TI no Brasil movimentou em 2005,
US$8,4 bilhões, posicionando-o como o segmento de maior representatividade das vendas no setor de TI
brasileiro naquele ano. O setor de serviços é composto principalmente por atividades de outsourcing, isto é, a
terceirização de processos não referentes às atividades essenciais das empresas.
Um estudo realizado pela empresa de consultoria IDC estimava que mais de 500 mil pequenas e médias
empresas na América Latina teriam investido mais de US$10,0 bilhões em TI em 2006. Para 2009, a IDC espera
que esse número atinja US$14,0 bilhões.
Análise feita pelo IDC mostra que mais da metade das empresas entrevistadas tem a intenção de aumentar o
investimento em TI em 2006 quando comparado a 2005. Ainda, 59% das empresas entrevistadas no Brasil
disseram ter a intenção de aumentar o investimento em tecnologia, ficando atrás apenas da Argentina, onde 64%
das empresas entrevistadas manifestaram interesse em aumentar os investimentos em TI. Em mais uma edição da
pesquisa sobre o comportamento de compra de tecnologia por parte de empresas de pequeno e médio porte na
América Latina, o IDC constatou que das 1.948 empresas analisadas, 47,1% concentraram seus investimentos na
área de hardware, 36,8% na área de serviços e 16,1% na área de software.
Automação Comercial do Varejo
A automação comercial do varejo consiste na utilização de uma plataforma de tecnologia da informação (hardware,
software e serviços), para automatizar e otimizar os processos e apoiar a gestão de um estabelecimento comercial.
A figura abaixo ilustra as principais características do mercado de varejo e uso de TI no Brasil:
O Mercado e suas Características
Setor de Varejo
Principais ramos:
 Supermercados
 Eletro eletrônico
 Farmácias
 Materiais de construção
Características:
 Sazonalidade
 Estruturação
 Margem
 Internacionalização
 Tipos de produtos
Processos críticos:
 Atendimento ao cliente
 Compras e negociação
 Logística e distribuição
 Gerenciamento de estoque
 Formação de pessoal

Tecnologia de informação no
Setor de Varejo


Visão de TI



Objetivos do uso de TI



Nível de investimento



Uso de TI



TIs utilizadas



Benefícios para o negócio



Facilitadores



Dificuldades

Fonte: Centro de Excelência no Varejo FGV.
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Tecnologia de informação
Uso de TI:
 Automação
 Integra interna
 Integração com fornecedores
 Integração com clientes
 Decisão
 Integração com canais
TIs utilizadas:
 Sistemas de Informações
 ERP
 CRM
 SCM
 ECR
Beneficios para o negócio
 Custo
 Produtividade
 Qualidade
 Flexibilidade
 Inovação

Como destacado anteriormente, notamos que o setor de varejo em geral tem aumentado consideravelmente seus
níveis de automação comercial por razões estratégicas. Os principais fatores que facilitaram o desenvolvimento
de TI no varejo são:
•

Pressão do Mercado: a disseminação do uso de TI é facilitada pela pressão causada pelos fornecedores,
clientes e concorrentes, afetando o mercado varejista em geral;

•

Competitividade: o desenvolvimento natural do mercado de varejo e sua internacionalização acarretam
o surgimento de novas práticas de mercado e mudam o conceito de concorrência, que atinge novos
patamares que somente são alcançados por meio do uso de TI;

•

Disseminação de TI: a popularização e a conseqüente disseminação da tecnologia na sociedade facilita
seu uso, juntamente com a disponibilização de pacotes de soluções por fornecedores;

•

Diminuição dos custos: o barateamento dos produtos e serviços de TI ao longo do tempo facilita a sua adoção; e

•

Aumento da fiscalização governamental: o aumento da fiscalização governamental (federal e estadual)
nas empresas resulta em uma maior necessidade de controle sob suas operações, principalmente, no
aspecto de controle fiscal. A TI auxilia, otimiza e agiliza esse controle.

A automação do varejo, engloba quatro etapas distintas em sua utilização: back-office, automação de frente de
loja, integração com fornecedores e integração com clientes:
•

Back-office: os investimentos em TI concentram-se em controle de estoque e apuração dos resultados
(vendas) e controle financeiro (contas a pagar, contas a receber e contabilidade);

•

Automação da frente de loja: com o advento do código de barra e com a entrada de players
internacionais em alguns ramos de varejo, as lojas passaram a agilizar e melhorar a qualidade das
informações sobre as vendas e sobre o estoque. O processo de atendimento, principalmente no que
tange ao pagamento na frente de caixa, também foi otimizado;

•

Integração com fornecedores: o grande objetivo é melhorar a logística e a distribuição de produtos e
diminuir o estoque por meio da diminuição do tempo de reposição, a ser alcançada com processos
rápidos e eficientes de compra, troca de informações ágil e precisa com fornecedores; e

•

Integração com clientes: além de saber o que vende, é importante para o varejo ter informações sobre
para quem vende, para assim otimizar seu mix de produtos e estoque. Tais informações permitem ainda
ao varejista se diferenciar com serviços e ofertas mais customizadas às necessidades do seu consumidor.

Atualmente, a TI é encontrada no mercado varejista de várias formas. Abaixo, segue tabela preparada por especialistas
no setor com os tipos de aplicações ou uso de TI e suas respectivas notas atribuídas em escala crescente de acordo com
o nível de importância (em uma escala de 1 a 5), de acordo com pesquisa realizada pela FGV em 2004:
Nos 5 Principais Setores
Objetivo de uso
Controle
Logística e distribuição
Automação da frente da loja
Economia de custo
Eficiência operacional
Melhorar a competitividade
Velocidade
Integração com fornecedores
Melhoria da qualidade
Imagem de uma empresa inovadora
Flexibilidade
Inovação
Atuar em novos mercados
Criar novos produtos e serviços
Integração com o cliente
Novos negócios
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Média
3,89
3,47
3,43
3,36
3,31
3,28
3,16
3,13
3,01
2,60
2,42
2,37
2,17
2,16
2,02
1,90

De acordo com dados divulgados pela FGV, os investimentos do varejo em TI em 2004 chegaram a 2,1% do
faturamento total das empresas, frente a 1,7% em 2000. Já os investimentos em TI realizados pelo comércio
atingiram 2,3% do faturamento em 2004, frente a 1,9% em 2000, conforme o gráfico abaixo. Espera-se que as
empresas no Brasil aumentem o seu investimento de TI em relação ao faturamento ao longo dos próximos anos.
Investimentos em TI no Brasil (% do faturamento)

Fonte: Centro de Excelência no Varejo FGV.

Conforme dados do estudo da Clarendon Reports, o mercado brasileiro de automação comercial cresceu 13,3%
em 2006, frente a um crescimento de 9,0% do mercado americano no mesmo período. A tabela abaixo ilustra o
crescimento do mercado brasileiro de automação comercial desde 2002 por segmento:
Mercado de Automação Comercial no Brasil (em US$ milhões)
Produto
2002
2003
2004
2005
Hardware
296,5
330,2
368,1
426,0
Software
174,7
195,8
207,0
187,4
Serviços
388,6
443,6
537,5
594,5
Outros
554,7
628,0
730,1
851,8
Total
1.414,5
1.597,6
1.842,7
2.059,7
Fonte: Clarendon Reports.

2006
467,8
210,6
642,6
1.012,8
2.333,8

Ainda, de acordo com este estudo da Clarendon Reports, espera-se que o mercado brasileiro de equipamentos
eletrônicos para pontos de venda cresça 12,1% em 2007 e, na média, 9,8% entre 2007 e 2010, enquanto que para
o mercado americano espera-se um crescimento de 7,2% em 2007, e na média, 7,0% entre 2007 e 2010.
A tabela abaixo apresenta a quebra, com a respectiva evolução, do mercado de automação comercial no Brasil
por mercado de atuação:
Mercado de Automação Comercial no Brasil (em US$ milhões)
Mercado
2002
2003
2004
2005
Consumo
423,3
478,4
555,6
620,4
Alimentício
528,3
588,1
650,3
694,9
Hotéis, bares e restaurantes
218,8
244,0
299,0
339,1
Outros
244,1
287,1
337,8
405,4
Total
1.414,5
1.597,6
1.842,7
2.059,7
Fonte: Clarendon Reports.

2006
707,4
753,8
387,4
488,2
2.333,8

Acreditamos que o momento de expansão pelo qual passa o setor varejista exige a adoção de novas tecnologias e
trocas de equipamentos de TI como CPUs, PDVs e impressoras. A exemplo dessa tendência de renovação, que já
data de 2004, muitas lojas estão substituindo os modelos de impressora matriciais pelas térmicas com o objetivo
de ganhar agilidade. Em 2005, 22,0% do varejo brasileiro utilizava impressoras térmicas, contra apenas 4,3%
em 2004, conforme dados apresentados pela pesquisa publicada pela AFRAC – Associação Brasileira de
Automação Comercial.
Além dos fatores mencionados anteriormente que acreditamos ter contribuído para a expansão da automação do
varejo, também podemos citar (i) a queda nos preços dos equipamentos para automação e as melhores condições
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de pagamento fornecidas pelos fabricantes; (ii) a expansão das atividades de comércio; e (iii) o aumento da
parcela do faturamento do varejo destinada a investimentos em TI. Outro ponto a ser considerado é a alta taxa de
mortalidade e natalidade de empresas do varejo, que por implicar em uma alta rotatividade, estimula cada vez
mais os investimentos am automação comercial pelo varejo. Por fim, o aumento da fiscalização feita pelas
receitas fazendárias dos Estados brasileiros sobre o uso do Emissor de Cupom Fiscal (ECF), o qual é obrigatório
para estabelecimentos com expectativa de receita bruta anual superior a R$120,0 mil conforme Convênio ECF
01/98, também pode impactar positivamente para a expansão da automação comercial do varejo.
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NEGÓCIOS DA COMPANHIA
Visão Geral
Somos uma empresa provedora de soluções integradas de automação comercial para o varejo no Brasil. Somos
líderes na venda de hardware, com presença, por meio de nossas impressoras, em 62,1% dos Checkouts dos
estabelecimentos automatizados, considerando uma base instalada de 400,1 mil Checkouts que contêm
impressoras em janeiro de 2006, segundo estudo da Clarendon Reports. Também somos líderes no
licenciamento de software, com 8,5% do mercado brasileiro de software aplicativo para gestão do comércio,
segundo a Série Estudos. Possuímos, ainda, presença significativa na prestação de serviços relacionados. Nosso
foco está voltado para varejistas de pequeno e médio porte, atuantes em diversos setores da economia.
Fornecemos uma plataforma integrada, composta por hardware, software e serviços, que automatizam os
processos e apóiam a gestão de um estabelecimento comercial, permitindo um aumento de rentabilidade e de
eficiência no controle das operações entre um varejista e seus clientes e fornecedores.
Nosso modelo de negócios está fundamentado no conceito one-stop-shop. Oferecemos uma ampla gama de
soluções integradas para automação comercial no varejo, compreendendo desde a venda de hardware e o
licenciamento de software até a prestação de serviços relacionados, tais como implantação, suporte técnico e
manutenção. Dessa forma, oferecemos aos nossos clientes a conveniência de encontrar em um único provedor os
produtos e serviços necessários para a automação comercial de seus negócios. Adicionalmente, conseguimos
otimizar os investimentos de nossos clientes em automação comercial, oferecendo produtos e serviços
customizados a custos mais atrativos.
Procuramos consolidar nossa posição de liderança como provedor de soluções integradas de automação
comercial para o varejo por meio de nosso crescimento orgânico e de aquisições. Na data deste Prospecto,
detectamos como possíveis alvos de aquisições 54 empresas que atuam em atividades correlatas às nossas (de
hardware, software, serviços e fornecimento de material de tecnologia), sendo que destas, iniciamos contatos e
discussões com 16, e já celebramos acordos de confidencialidade com oito. Adicionalmente, aproveitando
oportunidades de mercado e visando nos beneficiar de sinergias operacionais, ao final de 2006, adquirimos (i) a
totalidade do capital social da GEMCO, uma das líderes no mercado brasileiro de software para gestão do varejo,
e (ii) 51% do capital social da GSR7, uma empresa focada na prestação de serviços técnicos especializados,
como implantação, suporte técnico e manutenção. A aquisição dessas duas empresas gerou um ágio de R$79,0
milhões, o qual está sendo amortizado com base na expectativa de realização de lucros dessas empresas. Em 15
de fevereiro de 2007, adquirimos os 49% restantes do capital social da GSR7, menos cinco ações. Para mais
informações a respeito das referidas aquisições vide Seções “Fatores de Risco” e “Aquisições Recentes”.
Nos últimos três anos, nossos resultados financeiros refletem um significativo crescimento com ganhos de
rentabilidade, como mostra a tabela abaixo. Adicionalmente, apresentamos na tabela a seguir outros indicadores
de nosso desempenho e do nosso setor de atuação. Os números pro-forma apresentados abaixo se referem à
nossa participação de 100% no capital social da GEMCO e da GSR7:
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(em R$ mil, exceto %)

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de
2004
2005
2006
80.174
111.969
155.999
71.583
98.348
127.313
7.242
8.591
13.621
21.444
2.007
7.116
7.751
N/A
39,7%
39,3%
7.574
14.982
20.032
9.996
19.977
24.745
12,5%
17,8%
15,9%
2,5%
6,4%
5,0%
17.900
25.545
(8.196)(7)
6.226
2.018
25.938
4,9%
2,3%
2,9%
10,4%
4,1%
7,2%*
15,3%
11,8%
13,3%

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de
(Resultados Pro-Forma)(1)
2005
2006
148.878
200.404
98.348
127.313
16.724
23.415
33.806
49.676
(513)
5.212
N/A
34,6%
29.339
38.894
34.334
43.607
23,1%
21,8%
(0,3)%
2,6%
N/A
N/A
N/A
N/A
2,3%
2,9%
4,1%
7,2%*
11,8%
13,3%

Receita Líquida
Hardware
Software
Serviços
Lucro Líquido
Crescimento da Receita Líquida
EBITDA(2)
EBITDA Ajustado(3)
Margem EBITDA Ajustado(4)
Margem Líquida(5)
Capital Circulante Líquido(6)
Endividamento (financiamento) de curto e longo prazo(8)
Crescimento real do PIB Brasileiro(9)
Crescimento das Vendas Reais do Varejo no Brasil(10)
Crescimento Nominal (em US$) do Mercado de
Automação Comercial do Varejo no Brasil(11)
(1)
Para mais informações vide Seção “Informações Financeiras Selecionadas Consolidadas Pro-Forma Não Auditadas”.
(2)
A definição de EBITDA está descrita na Seção “Definições” deste Prospecto, e a reconciliação do EBITDA está apresentada nas Seções
“Resumos das Demonstrações Financeiras” e “Informações Financeiras Selecionadas”. Para informações acerca da ação direta de
inconstitucionalidade movida pelo Estado de São Paulo contra o incentivo fiscal de redução do ICMS estabelecido pelo Estado do Paraná,
vide Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Impactos dos Incentivos
Fiscais – Incentivos Estaduais – Crédito de ICMS”.
(3)
A definição de EBITDA Ajustado está descrita na Seção “Definições” deste Prospecto, e a reconciliação entre EBITDA e EBITDA
Ajustado está apresentada nas Seções “Resumos das Demonstrações Financeiras” e “Informações Financeiras Selecionadas”. O EBITDA
Ajustado não reflete qualquer impacto decorrente da ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Estado de São Paulo contra o
incentivo fiscal de redução do ICMS estabelecido pelo Estado do Paraná
(4)
Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida.
(5)
Margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida.
(6)
Capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante.
(7)
Por conta das aquisições e conseqüentes obrigações contratuais, o capital circulante líquido para o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2006 apresenta disparidade em relação aos exercícios anteriores. Para mais informações a esse respeito, vide Seção “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Aquisições da GEMCO e da GSR7”.
(8)
As obrigações contratuais referidas na tabela acima serão saldadas com parte dos recursos oriundos da Oferta Primária, que supre a
totalidade das nossas necessidades de curto e longo prazo, bem como com nossa geração de caixa operacional. Eventualmente, dependendo
da situação momentânea do mercado e dos custos de captação disponíveis, poderemos realizar novas captações.
(9)
Fonte: IBGE.
(10)
Fonte: Ipeadata.
* Informação referente ao período de 01 de janeiro de 2006 a 30 de novembro de 2006.
(11)
Fonte: Clarendon Reports.

Nossa experiência de 16 anos de atuação na área de automação comercial nos possibilita oferecer soluções
customizadas para varejistas de diversos setores, principalmente, alimentício, eletro-eletrônico, material de
construção, farmácias e combustíveis, dentre outros, e que se encontram em diferentes estágios de
desenvolvimento e porte. Nos últimos sete anos vendemos mais de 600 mil equipamentos e estimamos que já
vendemos nossos produtos de hardware e/ou software para aproximadamente 350 mil clientes finais em todo o
Brasil.
Atuamos em todo o Brasil por meio de nossa matriz, localizada na região metropolitana de Curitiba, Estado do
Paraná, de filiais localizadas nos principais estados brasileiros, de cerca de 1.900 revendas e de uma rede de mais
de 400 assistências técnicas especializadas. Possuímos também quatro subsidiárias no exterior, focadas em
Procurement e no acompanhamento das tendências de mercado de automação comercial para o varejo.
Nossa plataforma de negócios está segmentada nas seguintes unidades:
•
Soluções: comercialização de pacotes de soluções de automação comercial envolvendo hardware,
software e serviços de automação de forma integrada.
•
Hardware: projeto, desenvolvimento, fabricação e comercialização de uma ampla linha de
equipamentos para automação comercial com a marca Bematech.
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•
Software: projeto, desenvolvimento, comercialização e implantação de software de automação
comercial com a marca GEMCO, tanto para frente de loja como para retaguarda (back-office).
•
Serviços: prestação de serviços de implantação, suporte técnico e manutenção de equipamentos de
informática, em campo ou em laboratório, e gestão de redes de assistência técnica.
•
Corporativo: atendimento aos Clientes Corporativos, notadamente as redes de franquias, lojas de
departamento e grandes redes de supermercados, oferecendo produtos de hardware, software, e serviços
necessários para projetos de automação comercial.
•
Internacional: condução de nossas operações internacionais, incluindo a comercialização de nossa
linha de produtos de hardware com suas respectivas adaptações, necessárias à realidade de cada país onde
atuamos, o Procurement e o acompanhamento de tendências de mercado.
A independência de atuação mercadológica de cada uma das nossas unidades de negócio permite-nos explorar
oportunidades de mercado, sempre observando a maximização da rentabilidade e da satisfação de nossos clientes
finais.
Pontos Fortes
Acreditamos que nossos principais pontos fortes são os seguintes:
Liderança no segmento de automação comercial para o varejo no Brasil.
Somos uma empresa provedora de soluções integradas de automação comercial para o varejo no Brasil. Somos
líderes na venda de hardware, com presença, por meio de nossas impressoras, em 62,1% dos Checkouts dos
estabelecimentos automatizados, considerando uma base instalada de 400,1 mil Checkouts que contêm
impressoras em janeiro de 2006, segundo estudo da Clarendon Reports. Também somos líderes no
licenciamento de software, com 8,5% do mercado brasileiro de software aplicativo para gestão do comércio,
segundo a Série Estudos. Possuímos, ainda, presença significativa na prestação de serviços relacionados. Nosso
foco está voltado para varejistas de pequeno e médio porte, atuantes em diversos setores da economia.
Nossa liderança se traduz diretamente em reconhecimento diferenciado de nossa marca, principalmente nos
segmentos do pequeno e médio varejo. Em 2005, de acordo com dados da pesquisa mais recente por nós
solicitada à Research International, o grau de satisfação de nossos clientes entrevistados, com relação a nossos
produtos e serviços, foi de 8,4 de uma escala de zero a dez, sendo que, 80% deles afirmaram que comprariam
novamente produtos da nossa marca Bematech. Na mesma pesquisa, fomos apontados como a empresa Top of
Mind em automação comercial em todos os portes de empresas entrevistadas.
Atuação em mercado caracterizado por forte crescimento.
Nos beneficiamos diretamente dos vetores de crescimento do varejo e dos investimentos em tecnologia da
informação. No período compreendido entre 2004 e 2006, as vendas reais do varejo no Brasil apresentaram um
crescimento de 21,0% (até 30 de novembro de 2006), enquanto que, no mesmo período, o PIB real do País
cresceu 10,4%. Adicionalmente, o varejo de pequenas e médias empresas, nosso principal foco de atuação,
cresceu 11,2% em termos reais em 2004, um crescimento maior que a taxa de crescimento real do varejo em
geral, que foi de 10,8%, e do PIB brasileiro no mesmo período, que foi de 4,9%. Dentre os fatores que indicam o
potencial de manutenção desse crescimento do varejo, estão a expectativa do aumento do poder aquisitivo e da
renda, da redução da taxa de juros e da maior disponibilidade de crédito.
Adicionalmente, a constante busca pelo aumento de eficiência operacional das empresas do varejo tem se
refletido no contínuo aumento de investimento em tecnologia da informação. Segundo estudo da Clarendon
Reports, o volume de investimento em tecnologia da informação no varejo brasileiro cresceu em 2006, 13,3%,
contra 9,0% nos Estados Unidos no mesmo período, sendo esperado um crescimento no Brasil em 2007 de
12,1% contra 7,2% nos Estados Unidos. De acordo com estudo da FGV/EAESP/CIA, o investimento em
tecnologia da informação em relação à receita líquida praticamente dobrou entre 1995 e 2005, passando de 1,3%
para 2,4%, e apresentava uma tendência de crescimento para 2006, de 2,7%. O referido estudo da
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FGV/EAESP/CIA também indica que o principal alvo de tais investimentos em tecnologia é a automação
comercial do ponto de venda. Acreditamos estar estrategicamente posicionados e ter capacidade tecnológica e
produtiva para aproveitar esse esperado crescimento na demanda por automação comercial.
Modelo de negócios diferenciado.
Possuímos um modelo de negócios diferenciado, que naturalmente cria dificuldade ao acesso de novos
competidores no mercado foco de nossa atuação, e que é baseado, principalmente, nos seguintes pilares:
•
One-stop-shop. Oferecemos uma ampla gama de soluções integradas para automação comercial no
varejo, compreendendo desde a venda de hardware e o licenciamento de software até a prestação de serviços
relacionados, tais como implantação, suporte técnico e manutenção. Esse posicionamento nos torna altamente
competitivos na medida em que oferecemos aos nossos clientes a conveniência de encontrar em um único
provedor, os produtos e serviços necessários para a automação comercial de seus negócios, bem como um pacote
integrado de soluções de automação comercial com custos mais atrativos.
•
Sistema de distribuição eficiente e abrangente. Para garantir o acesso a clientes de todos os portes
e localização, contamos com um eficiente e abrangente sistema de distribuição, que nos proporciona capilaridade
em todo o território brasileiro. Atuamos por meio de filiais localizadas nos principais estados brasileiros, com
cerca de 1.900 revendas e de uma rede de mais de 400 assistências técnicas especializadas.
•
Plataforma de gestão de crédito eficiente. Possuímos uma plataforma de gestão de crédito
desenvolvida especialmente para os clientes do mercado de varejo de pequeno e médio porte, a partir de nosso
profundo conhecimento desses segmentos. Por meio dessa plataforma, somos capazes de acessar um número
maior de clientes de forma rápida e desburocratizada, chegando a realizar até 1.000 análises de crédito por dia e,
ainda assim, conseguimos manter baixo o percentual da provisão de devedores duvidosos em relação à receita
líquida, que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, foi de 0,8%.
•
Programas de capacitação técnica e comercial da Universidade Bematech. Criamos uma
universidade corporativa, a Universidade Bematech, com a missão de disseminar de forma estruturada o
conhecimento técnico e comercial para todos os agentes da cadeia deste setor, incluindo nossas revendas,
assistências técnicas, desenvolvedores de software, clientes finais, colaboradores e fornecedores. Esse diferencial
estratégico é reconhecido pelos agentes da cadeia deste setor e contribui para o fortalecimento de nosso
relacionamento com os mesmos. Adicionalmente, nos beneficiamos de nossa interação com os referidos agentes
da cadeia para aperfeiçoar nossas soluções.
Base ampla, diversificada e crescente de clientes.
Até a data deste Prospecto, aproximadamente 350 mil clientes finais localizados em todos os estados brasileiros
e que atuam em diferentes setores da economia, incluindo alimentício, eletro-eletrônico, material de construção,
farmacêutico e combustíveis, dentre outros adquiriram nossos produtos. Essa diversificação nos permite
beneficiar de múltiplos vetores de crescimento, ao mesmo tempo que reduz a volatilidade de nossos resultados e
a nossa dependência em relação a um ou outro segmento isoladamente. Adicionalmente, constatamos um
aumento no número de clientes ao longo dos anos, sendo que, em 2004, vendemos nossos produtos para mais de
53 mil clientes finais frente a mais de 74 mil em 2006, o que representou um crescimento de 39,6%.
Atuamos há mais de 16 anos no mercado de automação comercial para o pequeno e médio varejo no Brasil e
conhecemos profundamente suas principais características e necessidades. Nosso profundo conhecimento das
especificidades desse mercado nos coloca em posição vantajosa frente a nossos competidores para atender de
forma rápida e eficiente às demandas de nossos clientes.
Domínio da tecnologia de automação comercial para o varejo e contínuo investimento em pesquisa e
desenvolvimento.
Possuímos vasta experiência no desenvolvimento de tecnologias próprias, como a impressora MP-2100 TH FI, e
adaptação de tecnologia de terceiros, como a impressora MP-3000 TH FI, para aplicação em nossas soluções e
investimos continuamente em pesquisa e desenvolvimento, visando a atender às demandas e exigências dos
mercados onde atuamos. Nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento conta com 78 profissionais
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dedicados. Buscamos sempre desenvolver nossos produtos e serviços com o objetivo de se adaptarem facilmente
às necessidades de varejistas de qualquer localidade, cultura, porte ou segmento do comércio, especialmente para
os de pequeno e médio porte. Esse domínio da tecnologia nos coloca em posição privilegiada com relação aos
nossos concorrentes, e como conseqüência, recebemos diversos prêmios de inovação tecnológica, incluindo o
prêmio de melhor empresa do setor de “Tecnologia – Equipamentos”, com destaque no item “Gestão em
Inovação e Tecnologia” pela revista “As Melhores da Dinheiro” de 2006, o prêmio de inovação tecnológica na
categoria “Empresa de Grande Porte”, da FINEP e o “Prêmio Excelência em P&D” junto ao “Anuário
Informática Hoje”, em 2004.
Nossa receita com a comercialização de produtos lançados a partir de janeiro de 2005 representou
aproximadamente 18,1% de nossa receita no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, sendo que
os produtos mais representativos foram Smart Box 5000 e MP 2100 TH FI. Caso atinja certos critérios
contábeis, nossos gastos com pesquisa e desenvolvimento são contabilizados como ativo diferido, caso contrário,
estes gastos são contabilizados como despesa administrativa. Desta forma, nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006, nossos investimentos diferidos de pesquisa e desenvolvimento foram de
aproximadamente R$2,2 milhões, R$2,8 milhões e R$3,5 milhões, respectivamente, e nossas despesas
administrativas de pesquisa e desenvolvimento foram de R$1,3 milhão, R$1,0 milhão e R$2,2 milhões,
respectivamente. O gasto total com pesquisa e desenvolvimento representou 4,4%, 3,4% e 3,7% de nossa receita
operacional líquida nos mesmos exercícios, respectivamente. Adicionalmente possuíamos, na data deste
Prospecto, quatro patentes concedidas e cinco pedidos de patente pendentes de concessão.
Administração com perfil dinâmico e empreendedor, altamente experiente e com longo histórico de boas
práticas de governança corporativa.
Durante nossa história, em meio a um ambiente altamente dinâmico e competitivo, a administração foi
responsável pelo desenvolvimento e implementação de relevantes reformulações estratégicas, fundamentais para
nosso sucesso. Nossos executivos seniores possuem, em média, 15 anos de experiência em tecnologia e gestão.
Nossa gestão baseia-se na maximização de valor para nossos acionistas e segue nossas práticas internas
conhecidas como “Bematech Mais Valor”, cujos princípios são o maior alinhamento entre nossos executivos e
acionistas, a descentralização do poder decisório, a tomada de decisões com foco na criação de valor e a maior
responsabilidade com relação ao capital investido pelos nossos acionistas.
Adicionalmente, adotamos ao longo dos anos boas práticas de governança corporativa, as quais se encontram
enraizadas em nossa cultura. Temos convivido com uma dispersa base acionária, que conta, inclusive, desde
1999, com o fundo Brasil 21, formado com recursos da BNDESPAR e administrado pela Dynamo Venture
Capital. Nossos resultados financeiros têm sido auditados há mais de 12 anos, e nos últimos nove anos eles
foram auditados por uma das empresas internacionais de auditoria de primeira linha.
Principais Estratégias
Nosso principal objetivo é criar valor para nossos acionistas, por meio das seguintes estratégias:
Manter e expandir nossa posição de liderança no mercado brasileiro de automação comercial para o varejo,
com foco em pequenas e médias empresas.
Pretendemos manter e expandir nossa posição de liderança no mercado de automação comercial para o varejo,
com o foco em pequenas e médias empresas, por meio da ampliação da (i) nossa base de clientes, em especial
nossas revendas, nossos Software Partners e nossa RAT, utilizando a capilaridade atingida por nossa atual rede
de distribuição especializada no varejo; e (ii) oferta de produtos Bematech para clientes da atual base da
GEMCO e GSR7 e vice-versa, utilizando o conceito one-stop-shop, e nos beneficiando do reconhecimento
diferenciado de nossas marcas.
Baseados nos dados de mercado do estudo da Clarendon Reports, concluímos que nossa receita bruta de vendas
e serviços representou 7,0% dos gastos totais em automação comercial do varejo brasileiro, englobando
hardware, software e serviços no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Considerando nossa
liderança e presença, por meio de nossas impressoras, em 62,1% dos Checkouts dos estabelecimentos
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automatizados, considerando uma base instalada de 400,1 mil Checkouts que contêm impressoras em janeiro de
2006, segundo dados da Clarenden Reports, acreditamos estar bem posicionados para aumentar nossa
participação nos gastos totais de automação comercial do varejo brasileiro.
Ampliar nossa base de Clientes Corporativos no Brasil, e nossa receita advinda dos mesmos.
Possuímos 59 Clientes Corporativos que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006,
representaram 5,4% de nossa receita líquida. Pretendemos expandir nossa base de Clientes Corporativos,
utilizando nossa escalabilidade e know-how adquiridos durante 16 anos de atuação no mercado de automação
comercial do varejo, e, conseqüentemente, incrementar nossa receita advinda desses clientes, por meio de nossa
oferta de soluções integradas de automação comercial. Com este objetivo, criamos no final de 2006 a unidade de
negócios Corporativo, que visa o atendimento exclusivo de Clientes Corporativos que possuem necessidades
mercadológicas específicas. Como reflexo, podemos, ao mesmo tempo, alavancar nossas vendas para o pequeno
e médio varejo, tendo em vista a exposição e credibilidade que a atuação de sucesso em Clientes Corporativos
traz às nossas marcas.
Aumentar a parcela recorrente da receita.
A parcela recorrente da nossa receita, formada por contratos de prestação de serviços técnicos especializados,
contratos de manutenção e aluguel de licenças de software que possuem, em regra, estipulação de pagamentos
mensais, foi de 11,1% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006.
Pretendemos aumentar a parcela recorrente da nossa receita mediante a ampliação de contratos de prestação de
serviços técnicos especializados, contratos de manutenção e aluguel de licenças de software. Essas modalidades
de contrato trazem benefícios adicionais ao nosso relacionamento com clientes, uma vez que eles criam um
vínculo mais forte e de constante contato com os mesmos.
Perseguir seletivamente novas aquisições.
Na medida em que identificarmos oportunidades interessantes de investimento, pretendemos adquirir empresas
(i) que tenham uma sólida base de clientes ou canais de distribuição estabelecidos; (ii) que se enquadrem em
nosso modelo de negócios e que possuam negócios em nossas áreas de atuação; (iii) que sejam proprietárias de
tecnologias que possam nos interessar; ou (iv) que sejam complementares aos nossos negócios e que tenham
potencial de crescimento sustentado e de criação de valor para nossos acionistas. Em qualquer hipótese,
buscaremos sempre oportunidades de aquisições estratégicas a fim de mantermos ou expandirmos nossa posição
de mercado, aumentarmos nossa lucratividade e competitividade e criarmos valor para nossos acionistas.
Expandir nossas vendas na América Latina e manter nosso posicionamento estratégico nos demais países.
Pretendemos expandir nossas vendas na América Latina mediante a utilização de canais de comercialização nos
países onde atuamos e a abertura de novos canais em alguns países latino americanos em que ainda não atuamos.
Além disso, buscamos constantemente a evolução e o aperfeiçoamento tecnológico de nossos produtos e
serviços. Para tanto, manteremos nossa presença na América do Norte e Europa, onde estamos em contato direto
com as últimas tendências em automação comercial. Pretendemos manter também nosso posicionamento
estratégico em Taiwan, na Ásia, por ser um mercado especializado no fornecimento de equipamentos e
tecnologia de ponta para todo o mundo, a custos reduzidos.
Outras Informações
As importações têm uma participação significativa em nossas operações e representaram, aproximadamente,
15,3% das entradas de matérias-primas e/ou componentes no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2006. Adquirimos no mercado interno matérias-primas que possuem preços indiretamente atrelados ao Dólar, as
quais representaram, aproximadamente, 33,6% das entradas de matérias-primas e/ou componentes no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Por essa razão, seus preços e/ou os preços de seus componentes
variam de acordo com as variações de fornecimento e demanda, bem como de acordo com a variação da taxa
cambial. Tradicionalmente, diversos fatores que estão e continuarão a estar fora de nosso controle contribuíram
para a variação dos preços dessas matérias-primas no mercado internacional. No caso de um aumento
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significativo nos preços das matérias-primas importadas ou atreladas ao Dólar, nossas margens de lucro e nossos
negócios podem ser afetados. Adicionalmente, o mercado de fornecimento de matérias-primas é descentralizado,
o que nos permite não depender de fornecedores específicos.
Evento Superveniente – Potencial Litígio
Em 04 de abril de 2007, nós, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta fomos informados pelos
procuradores do Sr. Alexandre Freire Nunes, que manteve relação jurídica com nossa Companhia nos dois
últimos anos relativamente à nossa gestão empresarial, nos termos da Ata de Reunião do Conselho de
Administração em que foi eleito para o cargo de nosso Diretor estatutário, e do Contrato de Prestação de
Serviços de Gestão Empresarial celebrado entre nós e a Millenium Brasil Consultoria e Participações S/C Ltda.,
que tem como sócio o Sr. Alexandre Freire Nunes, o qual, inconformado com o término de sua prestação de
serviços à nossa Companhia, tem a intenção de ingressar em juízo para discutir a natureza do relacionamento e
valores decorrentes de tal relação, inclusive com alegações de dano moral. Em 11 de abril de 2007, publicamos
Comunicado ao Mercado no jornal Gazeta Mercantil dando ciência de tal fato ao mercado.
Os supostos fatos apresentados pelos procuradores do Sr. Alexandre Freire Nunes pretendem envolver direitos
decorrentes de um possível vínculo de emprego, que somam, segundo estimativas pessoais dos próprios
procuradores do Sr. Alexandre Freire Nunes, quantia correspondente a aproximadamente R$17,8 milhões. Em 17
de abril de 2007, tivemos conhecimento que o Sr. Alexandre Freire Nunes ajuizou referida ação trabalhista
contra nós em 16 de abril de 2007; entretanto, ainda não fomos legalmente citados sobre tal demanda, nem
tivemos acesso à petição inicial e seu conteúdo.
Após consulta aos nossos assessores legais independentes, não acreditamos que quaisquer valores a serem
disputados estejam próximos ao valor pleiteado pelo Sr. Alexandre Freire Nunes, seja por uma conclusão
judicial, seja por uma composição extrajudicial, e acreditamos que, caso uma ação seja efetivamente ajuizada, a
conclusão final sobre as questões acima indicadas seguirá o trâmite normal de um processo dentro dos lindes do
direito material e processual da legislação brasileira, inclusive quanto ao tempo de conclusão de tal processo, que
poderá durar anos.

Histórico
Segue abaixo a descrição dos principais marcos de nossa história:
•

1989 – Marcel Martins Malczewski e Wolney Edirley Gonçalves Betiol desenvolveram um projeto
relacionado a sistemas de impressão matricial por impacto;

•

1990 – Fundação de nossa Companhia dentro da INTEC - Incubadora Tecnológica de Curitiba;

•

1991 – Recebemos aporte de um grupo de investidores, nos transformamos em uma sociedade por ações
de capital fechado e iniciamos a implantação do nosso modelo de governança corporativa, com a
instituição do Conselho de Administração;

•

1993 – Iniciamos um longo ciclo de crescimento e começamos o processo de auditoria externa de
nossas demonstrações financeiras. Nesse ano fechamos um contrato de fornecimento de uma elevada
quantidade de miniimpressoras autenticadoras para uma grande empresa brasileira;

•

1994 – Iniciamos a comercialização de nossas miniimpressoras autenticadoras em regime de OEM;

•

1995 – Criamos um canal de comercialização especializado composto por revendas, desenvolvedores de
software aplicativos e prestadores de serviços técnicos;

•

1996 – Recebemos aporte de capital na forma de debêntures conversíveis em ações, totalmente
subscritas e integralizadas pela BNDESPAR;
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•

1998 – Apresentamos o programa Bematech Software Partners – BSP com objetivo de dar apoio
técnico e mercadológico aos desenvolvedores de software aplicativos para o varejo;

•

1999 – A BNDESPAR converteu suas debêntures de nossa emissão em ações e estas foram transferidas
para o Brasil 21, fundo formado por recursos financeiros da BNDESPAR, administrado pela Dynamo
Venture Capital;

•

2000 – Reformulamos nosso Estatuto Social e nosso Acordo de Acionistas para adaptá-los a algumas
práticas de governança corporativa do Novo Mercado da BOVESPA, resultando: (i) na reformulação da
composição do nosso Conselho de Administração, com a admissão de Conselheiro Independente; (ii) na
outorga do direito de venda conjunta (tag along) a todos os nossos acionistas, gerando condições
igualitárias em caso de alienação de nosso controle; (iii) na estipulação da resolução de conflitos via
câmara de arbitragem;

•

2002 – Fornecemos 75 mil impressoras para as urnas eletrônicas fabricadas pela empresa vencedora da
licitação do Tribunal Superior Eleitoral brasileiro;

•

2003 – Criamos a Universidade Bematech;

•

2004 – Desenvolvemos o “Plano 2007”, com o objetivo de transformar nossa Companhia em uma
empresa one-stop-shop, provedora de soluções integradas de automação comercial;

•

2006 – Lançamos o programa Bematech Varejo Total – BVT (“BVT”), ampliamos e segmentamos o
programa Bematech Software Partners – BSP e implementamos o programa Bematech Mais Valor –
BMV. Adicionalmente, adquirimos a totalidade do capital social da GEMCO e 51% do capital social da
GSR7, consolidando nossa posição como one-stop-shop; e

•

2007 – Em fevereiro de 2007, adquirimos os 49% restantes do capital social da GSR7, menos cinco
ações.

Nossa Estrutura Societária
O organograma a seguir apresenta nossa estrutura societária antes da realização da Oferta com nossos acionistas
e as respectivas participações no nosso capital social votante e total, bem como a identificação de todas as nossas
subsidiárias, incluindo nossa participação no capital social votante e total das mesmas:
M arcel M .
M alczewski

Wolney E. G.
Betiol

18%

18%

Newton
Slaviero Adm. e
Particip. Ltda.

Brasil 21

18%

9%

Demetrios
Lambros

Virgílio
M oreira Filho

4,5%

Francisco Alberto
Vieira de Araújo

4,5%

Sage Semog
Participações
Ltda.

4,5%

M axlen
S.A.

Pedro Augusto de
Carvalho Ribeiro

4,5%

3%

7%

Bematech

100,0%
Bematech
International
Corp.

95,0%
Bematech
Argentina
S.A.

100,0%
Bematech
Asia
Co. Ltd.

99,9%
Bematech da
Amazônia Ltda.

100,0%
Bematech
Europe
Gmbh

99,9%

GEM CO

99,9%

5,0%

C&S
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99,9%

GSR7

Outros

Subsidiárias
•

Tecnologia de Gerência Comercial S.A. (GEMCO): localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, é especializada no projeto, desenvolvimento, comercialização e implantação de software de
automação comercial e gestão empresarial;

•

C&S Sistemas Ltda.: localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, é especializada
no projeto, desenvolvimento, comercialização e implantação de software de automação comercial e
gestão empresarial para farmácias e drogarias. É uma controlada direta da GEMCO e indireta da
Companhia;

•

GSR7 Serviços para Tecnologia da Informação S.A.: localizada na Cidade de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, com filial na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, é responsável pela nossa
prestação de serviços de implantação, suporte técnico e manutenção de equipamentos de informática e
gestão de redes de assistência técnica, dentre outros, com especial atuação no segmento de automação
comercial;

•

Bematech Argentina S.A.: localizada na Cidade de Buenos Aires, Argentina, é responsável pela
comercialização dos nossos produtos na Argentina e possui um núcleo para o desenvolvimento de
customizações, inclusive regulatórias, para os padrões utilizados naquele país;

•

Bematech Asia Co. Ltd.: localizada na Cidade de Taipei, Taiwan, é responsável pelo Procurement de
fornecedores de componentes e produtos periféricos para automação do ponto de venda, que são
adquiridos em regime OEM (Original Equipment Manufacturer) e comercializados com a marca
Bematech. Pretendemos utilizar esta subsidiária na prospecção de oportunidades comerciais na Ásia e
na Oceania;

•

Bematech International Corp.: localizada na Cidade de Atlanta, Estados Unidos da América, atua como
ponto importante para o estudo e análise das tendências e das melhores práticas em termos de
tecnologia e gestão do comércio no mercado norte-americano. Adicionalmente, é responsável pela
comercialização dos nossos produtos naquele país;

•

Bematech Europe Gmbh: localizada na Cidade de Berlin, Alemanha, atua como ponto importante para o
estudo e análise das tendências e das melhores práticas em termos de tecnologia e gestão do comércio
no mercado europeu. Adicionalmente, é responsável pela comercialização dos nossos produtos na
Europa; e

•

Bematech Comércio de Equipamentos Eletrônicos da Amazônia Ltda.: localizada na Cidade de Manaus,
Estado do Amazonas, era responsável pela produção de determinados produtos em sua unidade fabril.
Encontra-se, atualmente, em fase de encerramento.

Nosso Modelo de Negócios
Nosso modelo de negócios está baseado no conceito de one-stop-shop, o que significa dizer que oferecemos uma
ampla gama de soluções para automação comercial do varejo, compreendendo a venda de equipamentos
(hardware), o licenciamento de programas de computador específicos para automação comercial (software) e a
prestação de serviços relacionados, tais como implantação, suporte técnico e manutenção.
Esse modelo de negócios foi desenvolvido por constatarmos a tendência do varejo em buscar um fornecedor
único de tecnologia que possa oferecer uma plataforma integrada de soluções de automação comercial.
A ilustração abaixo sumariza nosso modelo de negócios:
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Nos nossos 16 anos de atuação, adquirimos profundo conhecimento do segmento de automação do mercado de
varejo, de suas constantes demandas tecnológicas e da gestão do comércio. Desenvolvemos uma estrutura
corporativa capaz de estudar e analisar com profundidade seus diversos sub-segmentos, que definimos como
“verticais do varejo”, dentre as quais se destacam: bares, restaurantes e similares, redes hoteleiras,
supermercados, farmácias e drogarias, postos de combustível, redes que comercializam eletrodomésticos, eletroeletrônicos, materiais de construção, moda, acessórios e tecidos, livrarias e papelarias, estacionamentos, lojas de
serviços e de departamentos. Além das particularidades dos negócios de cada vertical do varejo, estudamos
também as necessidades de acordo com o porte de cada estabelecimento. Para cada uma destas verticais e
dependendo do tamanho de estabelecimento, disponibilizamos um pacote de tecnologia de informação, visando
tornar o varejo mais eficiente.
Unidades de Negócios
Atuamos, dentro de nosso modelo de negócios, por meio de seis unidades de negócios: (i) soluções; (ii)
hardware; (iii) software; (iv) serviços; (v) corporativo; e (vi) internacional.
Soluções
A unidade de soluções atua de forma segmentada nas diversas verticais do varejo, por meio de uma rede de
revendas especializadas na venda de soluções e está focada na integração e comercialização de pacotes de
automação comercial para clientes de pequeno e médio porte. Essa unidade atua de forma independente,
desenvolvendo soluções que contemplam a venda de equipamentos com a marca Bematech, software aplicativos
desenvolvidos pelos Software Partners, e serviços técnicos especializados. Este modelo garante o fornecimento
de Terminais Ponto de Venda – PDV completos, incluindo CPUs, periféricos, software aplicativos e serviços.
Bematech Varejo Total – BVT
A unidade de soluções comercializa soluções BVT, um programa que visa ofertar ao mercado soluções
integradas de automação comercial, incluindo hardware comercializados com a marca Bematech, software
desenvolvidos por Software Partners, além de serviços prestados pela RAT em todo o Brasil.
O BVT foi criado para atender as necessidades do mercado de ter um único fornecedor de solução de automação
e para ampliar a atuação comercial dos Software Partners. Desta forma, o Software Partner desenvolve o
software, a revenda comercializa e a RAT presta serviços ao cliente final. O cliente final pode obter uma solução
integrada tendo que interagir com apenas um fornecedor. Por outro lado, nosso canal de distribuição e nossa
interação com o cliente ficam mais fortalecidos.
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Atualmente contamos com 1.050 Software Partners, cujos software aplicativos são bastante representavivos no
mercado brasileiro de automação comercial, e utilizamos o programa BVT para os seguintes segmentos:
farmácia, vestuário, supermercados, postos de gasolina, restaurantes, papelarias, materiais de construção e
pequeno varejo em geral.
Hardware
A unidade de hardware tem seu foco voltado para o projeto, desenvolvimento, fabricação e comercialização de
uma ampla linha de equipamentos para automação comercial com a marca Bematech, como miniimpressoras,
micro-terminais, CPUs e leitores de códigos de barras. A unidade de hardware atua por meio de revendas
(responsáveis pela comercialização de equipamentos), Software Partners (empresas que desenvolvem software
aplicativos para automação comercial) e RAT (responsável pelo atendimento pós venda).
Software
Nossa unidade de software está focada no projeto, desenvolvimento, comercialização e implantação de software
de automação comercial e gestão empresarial, tanto para o ambiente de loja (frente de loja e retaguarda), quanto
para matriz corporativa e centros de distribuição, com uma linha abrangente e segmentada por cada vertical do
varejo e por porte de cliente. A Unidade de Software atua de duas maneiras: (i) por meio de nossa própria força
de vendas, que atende clientes de médio e grande porte; e (ii) por meio de revendas especializadas de terceiros
que atendem clientes de pequeno porte. Em todos os casos, a operação se dá com os produtos GEMCO, Smart e
Pharmacy.
Serviços
A unidade de serviços é focada na prestação de serviços de implantação, suporte técnico e manutenção de
equipamentos de informática, em campo ou em laboratório, e gestão de redes de assistência técnica, dentre
outros, com especial atuação no segmento de automação comercial, possuindo um modelo de negócios baseado
na prestação de serviços técnicos especializados a fabricantes e integradores, não atuando diretamente em
clientes finais.
Corporativo
Unidade de negócio focada no atendimento a Clientes Corporativos, notadamente as redes de franquias,
varejistas de grande porte e atacadistas e distribuidores, oferecendo todos os produtos e soluções existentes em
nossas demais Unidades de Negócio. Tem como diferencial, em relação às demais Unidades de Negócio,
trabalhar com base no sistema Key Account Management, onde, para cada cliente, é alocada uma pessoa
responsável pelo gerenciamento de suas necessidades. Atualmente contamos com uma carteira de 59 Clientes
Corporativos atendidos pelos executivos alocados nesta unidade de negócios.
Internacional
Unidade de negócio responsável pela supervisão de nossas operações internacionais e que comercializa nossas
soluções e suas respectivas adaptações/customizações necessárias à realidade de cada mercado de varejo. Tem
como objetivos garantir a leitura das tendências nos mercados de varejo mais desenvolvidos (EUA e Europa),
garantir o rápido desenvolvimento de produtos e a competitividade em custos de aquisição de componentes,
partes, peças e equipamentos em regime OEM (canalizados via Taiwan) e a exploração comercial do potencial
de automação do varejo na América Latina.
Controle e gestão de nossas atividades
O controle e gestão de nossas atividades são realizados por meio do CPM – Corporate Perfomance
Management, ferramenta desenvolvida internamente, com vistas ao planejamento estratégico, da gestão de valor
e da gestão operacional de nossa Companhia, a qual centraliza essas informações em uma plataforma única. O
CPM é um sistema integrado de controle e gestão on-line, disponível para nossos executivos e profissionais de
acordo com suas competências e atribuições, e alimentado com informações gerenciais e operacionais da

144

Companhia, de nossas filiais e de nossas subsidiárias localizadas no exterior, de acordo com o andamento dos
seus negócios. Com a implantação do CPM e a conseqüente centralização de informações em um único sistema,
ganhamos eficiência e agilidade na tomada de decisões, podendo agir mais rapidamente frente às necessidades
dos negócios de nossa Companhia.
Conforme mencionado acima, o controle e gestão de nossas atividades é dividido em três níveis, com as
seguintes características:
Planejamento Estratégico
Realizamos um planejamento estratégico estruturado desde 2001, utilizando a metodologia do BSC – Balanced
Scorecard, que é uma ferramenta utilizada para traduzir em termos operacionais a nossa estratégia, nas
perspectivas financeira, de clientes e mercado, de processos internos e de aprendizado e crescimento.
Anualmente, o referido planejamento estratégico é rediscutido para adequar seus objetivos e projetos à
perspectiva da Companhia para o ano seguinte.
O monitoramento do andamento desses objetivos e projetos é realizado por meio do CPM, que disponibiliza
informações atualizadas para um grupo restrito de executivos e profissionais. Consideramos que a disciplina do
nosso exercício de planejamento estratégico é um dos fatores principais para o nosso desenvolvimento.
Gestão de Valor
Nossa gestão baseia-se na maximização de valor para nossos acionistas e segue nossas práticas internas
conhecidas como “Bematech Mais Valor – BMV”. A implantação do BMV, iniciada em julho de 2006, tem
como princípios o maior alinhamento entre executivos e acionistas, a descentralização de poder decisório, a
tomada de decisões com foco na criação de valor e a maior responsabilidade com relação ao capital investido
pelos nossos acionistas.
Com base nesses princípios, mensalmente os resultados financeiros de cada Unidade de Negócio, filial e/ou de
determinados setores e projetos de nossa Companhia são avaliados por nossos executivos, os quais verificam a
rentabilidade dessas operações em relação ao custo do capital investido. Essa avaliação serve de subsídio para
suportar e orientar nossas decisões estratégicas. Adicionalmente, antes da tomada de qualquer decisão que
envolva um investimento de nossa Companhia, como por exemplo o desenvolvimento de novos projetos, é
realizada uma análise prévia à sua implementação também por nossos executivos, de modo a verificar sua
viabilidade e capacidade de geração de valor para nossa Companhia e, consequentemente, para nossos acionistas.
Gestão Operacional
A gestão operacional contempla a análise de informações diárias sobre o desempenho financeiro e comercial de
cada Unidade de Negócio, filial e/ou de determinados setores de nossa Companhia em termos de receitas e
despesas. Com base nessas informações, nossos gerentes podem, rapidamente, redefinir ações em curso, de
modo a maximizar ganhos ou reduzir custos.
Adicionalmente, utilizamos, na gestão operacional, relatórios gerenciais mensais, que contemplam os resultados
financeiros e os indicadores de desempenho operacionais consolidados. Estes relatórios são discutidos por nossos
Diretores em Reuniões da Diretoria, onde são tomadas decisões sobre os rumos operacionais para o próximo
mês.
Produtos e Serviços
Somos uma das únicas empresas brasileiras a dominar as principais tecnologias tanto de hardware como de
software para automação comercial, apresentando uma oferta muito competitiva em termos de abrangência,
performance e custo.
Nossos produtos consistem em (i) hardware destinados à automação comercial do varejo, incluindo
miniimpressoras, impressoras de cheque, micro-terminais, CPUs e leitores de códigos de barras, dentre outros; e
(ii) software aplicativos para gestão do varejo, incluindo ERP, BI, SCM, dentre outros. Nossos produtos têm por
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objetivo propiciar aos nossos clientes soluções eficazes para a integração e automatização de seus processos
internos de negócios, gestão e otimização de sua capacidade produtiva, contribuindo, portanto, para tornar o
varejo mais eficiente.
Dentre os serviços prestados por nós, destacam-se a implantação, o suporte técnico e manutenção de
equipamentos de informática, em campo ou em laboratório, e a gestão de redes de assistência técnica.
Seguem abaixo as informações dos principais produtos e serviços que nós oferecemos:
Hardware
Nossos produtos de hardware são:
•

Miniimpressoras. Equipamentos destinados à impressão de cupons fiscais e não-fiscais, com
tecnologias matricial e térmica, de uma ou duas estações;

•

Impressoras de cheque. Equipamentos destinados ao preenchimento eletrônico de cheques;

•

CPUs. Equipamentos destinados ao processamento de dados, tais como micro-computadores (PCs) e
micro-terminais (unidade de processamento compacta); e

•

Outros periféricos. Equipamentos acessórios destinados a compor o pacote de solução, dentre os quais
gavetas de dinheiro, monitores, teclados, pin-pads e leitores de código de barra e de documentos.

Todos os nossos produtos, incluindo as CPUs, são desenvolvidos de acordo com as necessidades e características
técnicas adequadas para uso no varejo, com características inovadores e com design moderno. Nossos produtos
são acompanhados de manuais com linguagem acessível e didática, facilitando sua instalação. Além disso,
possuem robustez e confiabilidade, se destacando no mercado devido à alta conectividade, a qual os torna muito
simples de serem utilizados pelos usuários.
Software
Nossos software são desenvolvidos nas mais modernas e eficientes linguagens de programação, utilizando as
melhores práticas que a arquitetura dessas linguagens permite. Com estes requisitos conseguimos atingir
excelentes níveis de produtividade e escalabilidade.
Nossos software utilizam bancos de dados líderes de mercado para armazenamento e segurança das informações.
Além disso, a arquitetura utilizada permite uma fácil integração com outros aplicativos de mercado, periféricos
ao processo de gestão de empresas comerciais.
A evolução tecnológica é conseguida através de parcerias/alianças estratégicas com algumas das principais
empresas de tecnologia do mercado, como Microsoft e IBM.
Nossas linhas de software aplicativos dividem-se em:
•

GEMCO Anywhere Retail Solution. É um sistema integrado de gestão de varejo (ERP) que opera o
ponto de venda e a retaguarda (back-office) de um estabelecimento comercial. É uma ampla gama de
aplicativos que atende diversas operações comerciais de empresas de médio e grande porte, desde o
relacionamento com os fornecedores até o pós-venda com o consumidor final. É composto pelos
módulos Comercial, Vendas/Televendas, Financeiro, Contábil/Fiscal, Gerência de Produtos, WMS
(WhareHouse Management System – Sistema de Gerenciamento de Depósito – Controle da alocação de
mercadorias, faturamento e separação), OLAP/BI (OnLine Analitic Process/Business Intelligence –
Produtos de análise dos dados transacionais/operacionais, contidos no ERP GEMCO de forma a
permitir uma tomada de decisão mais efetiva e rápida, atuando basicamente nas exceções acontecidas
no negócio e permitindo uma análise exploratória com os mais diferenciados tipos de visões), PDV
(SmartECF – Ponto de Venda), aplicativo para emissão de cupom fiscal quando do recebimento de
pagamentos. Possui funções fiscais – emissão de cupom, relatórios fiscais, mapas fiscais, arquivos
magnéticos; funções de recebimento de venda auto serviço e venda assistida; funções de produtividade;
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Controle de caixa - numerário; Integração com todos os periféricos do mercado - balanças, impressoras
fiscais, scanners, teclados, monitor touch screen, pin-pad, entre outros, Smart Storm (produto que
permite a distribuição de informações em diversos formatos (e-mail, texto para celular, planilha excel,
arquivo XML) extraídas do sistema GEMCO, apenas sendo agendado no aplicativo a recorrência do
envio e os destinatários. Extremamente versátil e de fácil utilização para controle gerencial ou
operacional do negócio a distância, Catálogo Eletrônico, Mobilidade Corporativa, entre outros;
•

GEMCO Smart Biz Retail Package. Foi desenvolvido para o mercado de pequeno e médio porte,
incluindo lojas pequenas de grandes redes varejistas e franquias, com base no know how adquirido
durante anos de relacionamento com varejistas de grande porte. É segmentado por diversas verticais do
varejo, dentre as quais: farmácias e drogarias (Smart Pharmacy), supermercado (Technomarket), moda
(Smart Fashion), postos de combustíveis (Smart Gas) e foto-ótica (Smart Photo). Além de ser
totalmente integrado apresenta conceitos de gestão adequados para o novo cenário, onde pequenos
varejistas concorrem com grandes redes. Dentro dessa linha de produtos destaca-se a solução Smart
Pharmacy, líder no segmento farmácias e drogarias com mais de 16 mil usuários em todo o País; e

•

GEMCO Produtos Estratégicos. Representa um diferencial competitivo nosso, que acompanha o
desenvolvimento do setor e se adianta na oferta de produtos estratégicos, os quais compreendem
software que agregam inteligência aos dados gerados pelos sistemas transacionais (GEMCO Anywhere
Retail Solution e GEMCO Smart Biz Retail Solution), aumentando a eficiência dos processos de nossos
clientes. Dentre os produtos estratégicos, destacam-se: GEMCO Prevenção de Perdas – GPP (mapeia as
origens de perda e os riscos de perda dentro de uma empresa varejista através da captura de dados 24
horas por dia, 365 dias por ano, e define planos de ação específicos para o gerenciamento dos
indicadores de perda e riscos estabelecidos), GEMCO Supply Chain Management – GSCM (software
que executa o cálculo de demanda, o planejamento de compras e sua distribuição pelas lojas e avalia o
desempenho da gestão da cadeia de suprimentos), GEMCO Business Intelligent – GBI, GEMCO Motor
de Preços e Promoções (software que aumenta a flexibilidade na criação de promoções ao mesmo
tempo em que reduz o tempo para implementá-las). Através deste software o próprio usuário de
marketing pode implementar novos tipos de promoção sem a necessidade de implementar
customizações em seu PDV. Este software está sendo desenvolvido através de cooperação comercial e
tecnológica com uma empresa chilena, GEMCO Elasticidade de Preços e GEMCO Análise de Mix de
Produtos.

Nosso modelo de comercialização de software está baseado na verticalização dos diversos segmentos do varejo.
Além da escalabilidade dos nossos produtos, é possível a composição de soluções envolvendo apenas o GEMCO
Anywhere Retail Solution, o GEMCO Anywhere Retail Solution em conjunto com o GEMCO Smart Biz Retail
Solution, ou ainda, para os clientes de menor porte, o GEMCO Smart Biz Retail Solution isoladamente. Dessa
forma, possuímos soluções para diversos portes de clientes e garantimos a evolução do produto para acompanhar
o crescimento de nossos clientes. A figura abaixo ilustra a relação entre os principais segmentos atendidos,
apresentando as linhas de produto e a divisão por porte de estabelecimento:
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Serviços
Nosso portfólio de serviços é composto conforme a seguir indicado:
•

Call Center ou Help Desk. Consiste no atendimento através do telefone e tem como objetivo entender e
qualificar o motivo da chamada (serviços de primeiro nível), prestar suporte técnico por telefone
(serviços de segundo nível) e encaminhar, se necessário, uma ordem para atendimento on site na
localidade do cliente (serviços de terceiro nível). A chamada telefônica é direcionada através de um
número exclusivo para clientes com contratos específicos ou através do 0800-644-2362 (0800-644BEMA).

•

Serviços de Campo. Por meio da rede de atendimento técnico são prestados serviços on site no local
indicado pelo cliente.

•

Suporte Técnico. É uma estrutura preparada para prestar suporte técnico aos técnicos de campo,
controlar os procedimentos técnicos e toda a documentação, bem como atuar como agente de
treinamento das equipes de campo.

•

Logística. Consiste na estrutura preparada para atuar no controle da movimentação de peças e
documentos em campo e na gestão eficaz dos estoques de peças.

•

Laboratório. Trata-se de uma estrutura física especialmente montada para poder prestar serviços de
manutenção (conserto) de equipamentos e peças.

•

Sistema de Gestão. É a gestão da operação de prestação de serviços realizado por meio de um sistema
(software) composto por módulos de controle dos Serviços, Planejamento, Logística e Laboratório. Esse
sistema pode ser acessado pelos técnicos de campo através da Internet para inserção de dados e
consultas.

•

Gestão de Projetos. Equipe especialmente capacitada para executar o planejamento e acompanhamento
dos contratos, geração e emissão de informações gerenciais e controle dos níveis de serviços
contratados.

•

Serviços padronizados. São serviços padronizados e concebidos para atender uma demanda específica
associada a um produto, tais como a extensão de garantia dos produtos comercializados por nós e
atendimentos telefônicos realizados fora do horário comercial.

Conformidade Técnica e Segurança
Alguns dos produtos de hardware que compõem nosso portfólio (micro-terminais fiscais e impressoras fiscais)
necessitam de certificação de conformidade técnica das Secretarias da Fazenda dos Estados brasileiros. Este
processo envolve uma análise de hardware feita por instituições da administração pública voltadas à pesquisa na
área de engenharia eletrônica ou tecnologia da informação. A análise das características fiscais é realizada por
técnicos dos governos estaduais. Atualmente, possuímos mais de 30 produtos certificados em todos os Estados
brasileiros, dos quais pelo menos 20 da atual linha de produção.
Mantemos, em nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento uma equipe de engenheiros especialistas nos
aspectos técnicos da legislação de equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (“ECFs”). Esta equipe, formada há
mais de 12 anos, trabalha com desenvolvimento, certificação e registro de impressoras de cupom fiscal
atendendo a legislação fiscal dos Estados brasileiros, de acordo com a necessidade de cada um deles.
O ciclo de certificação de conformidade técnica pode levar entre seis meses e dois anos, exigindo uma
qualificação técnica bastante especializada para ser aprovado juntamente às Secretarias da Fazenda dos Estados
brasileiros. Para mais informações, vide Seção “Fatores de Risco – Riscos relativos aos nossos negócios”.
Adicionalmente, alguns dos países, como Venezuela, Chile e Paraguai, para os quais exportamos nossos
hardware também exigem a certificação de conformidade técnica por órgãos governamentais específicos. O
ciclo de certificação de conformidade técnica nesses países pode levar entre seis meses e um ano.
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Com relação ao nosso software de frente de loja (PDV) que interage com emissores de cupons fiscais, também
necessita de certificação de conformidade técnica dos governos estaduais brasileiros. Nosso software está
devidamente certificado pela Secretaria da Fazenda de todos os estados brasileiros. Entretanto, em caso de
desenvolvimento de novas versões, novas certificação de conformidade técnica deverão ser efetuadas.
Esse ciclo de certificação de conformidade técnica pode levar em média, de seis meses a dois anos, exigindo uma
qualificação técnica bastante especializada para ser aprovado juntamente às Secretarias da Fazenda dos Estados
brasileiros.

Clientes
Visão Geral
Até a data deste Prospecto, aproximadamente 350 mil clientes finais, entendidos como os estabelecimentos
usuários de nossos produtos de hardware e software, localizados em todos os estados brasileiros e que atuam em
diferentes setores da economia, incluindo alimentício, eletro-eletrônico, material de construção, farmacêutico e
combustíveis, dentre outros adquiriram nossos produtos. Adicionalmente, atendemos, em 2006, mais de 520 mil
clientes finais a partir de nossa Unidade de Serviços.
Dividimos nossos clientes finais em: (i) clientes finais de hardware; (ii) clientes finais de software; e (iii)
clientes de serviços.
Clientes Finais de Hardware
Até o final de 2006, já havíamos atendido aproximadamente 350 mil clientes finais de nossos produtos de
hardware, em todos os estados brasileiros, sendo 215 mil e 280 mil clientes finais até o final de 2004 e 2005,
respectivamente.
Clientes Finais de Software
Em 31 de dezembro de 2006 a Unidade de Software contava com mais de 2.350 clientes finais, totalizando
aproximadamente 41 mil usuários, em todo o Brasil, na sua maioria nos segmentos de supermercados, materiais
de construção, eletro-eletrônicos, atacadistas e distribuidores, farmácias e drogarias, vestuário, foto-ótica, postos
de combustíveis e lojas de conveniências.
Nossos clientes estão divididos entre as linhas de negócio da seguinte forma:
•

Linha GEMCO Anywhere Retail System. Atende grandes empresas de varejo do País, figurando como
um dos maiores fornecedores de software para o comércio de grande porte, e liderando o segmento de
eletro-eletrônicos e materiais para construção; e

•

Linha GEMCO Smart Biz Retail System. Atende o mercado de pequeno e médio porte. Nossos
destaques são o mercado de franquias e o segmento de farmácias e drogarias, no qual mantemos a
liderança em número de lojas atendidas.

Clientes de Serviços
Nossos clientes de serviços podem ser divididos em duas categorias: (i) estabelecimentos comerciais de diversas
verticais do varejo; e (ii) fabricantes de equipamentos e/ou integradores de soluções.
Considerando a aquisição do controle da GSR7 em novembro de 2006, nossos clientes de serviços
representaram, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, cerca de 12,4% de nosso faturamento.
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Vendas
O processo de vendas acontece por meio das Unidades de Negócio, cada qual com sua equipe de vendas
segmentada para atender as diversas necessidades do mercado e dos clientes.
Unidades de Hardware e Soluções
Estas Unidades de Negócios comercializam seus produtos e serviços basicamente por meio dos seus canais de
vendas especializados (revendas, RATs e Software Partners).
A distribuição geográfica das equipes de vendas é feita por meio da análise de vários critérios: dados históricos
de faturamento, identificação de potencial de mercado por fatores como número de estabelecimentos comerciais
por município, PIB da região, índice de potencial de consumo, dentre outros.
Estratégias de Vendas
O mercado de hardware de pequenos e médios varejos é atendido diretamente por meio de nossas 1.900
revendas, aproximadamente. Essas revendas, por sua vez, são atendidas pela equipe de vendas da unidade de
hardware.
No que tange a unidade de soluções, o mercado-alvo (empresas de pequeno e médio porte do varejo) é atendido por
cerca de 16 revendas especializadas em vendas consultivas. Neste segmento, tais revendas são constantemente
treinadas especificamente para a oferta de soluções integradas que compõem o programa BVT, soluções estas que,
conforme mencionado acima, envolvem o fornecimento de hardware comercializados com a marca Bematech,
software desenvolvidos por Software Partners, além de serviços prestados pela RAT em todo o Brasil.
Nossas equipes de vendas estão estruturadas para atender completamente as necessidades do mercado. Contamos
com filiais estrategicamente distribuídas pelo Brasil com executivos de vendas residentes em suas regiões de
atuação (formato home office), além das equipes internas de cada filial (assistentes de venda por telefone),
propiciando um atendimento rápido e eficiente aos nossos clientes.
Para regulamentar a relação comercial com nossos canais (revendas, RATs e Software Partners), possuímos uma
Política Comercial (POCOM), que regulamenta principalmente a relação mercantil com nossos canais, onde
prevemos benefícios específicos a cada um deles em função da classificação do cliente. Nossa política comercial
também disciplina a forma de atuação do canal junto ao cliente final, pelo estabelecimento de preços mínimos de
venda, dentre outros aspectos.
Temos como política de vendas a comercialização de produtos para os canais, onde o faturamento é feito por nós
para que estes revendam nossos produtos para o cliente final do varejo. Em alguns casos, como nas vendas de
valores expressivos ou, caso o limite de crédito do canal tenha sido atingido, ocorre a venda agenciada, em que o
faturamento é feito diretamente ao cliente final, comissionando o canal envolvido responsável pela captação do
cliente, onde assumimos a liberação do crédito, a emissão da nota fiscal, o faturamento e a entrega do produto.
Neste último modelo, o comissionamento poderá ser realizado por meio de uma porcentagem, de um valor fixo
negociado antes da venda ou será o resultado da diferença entre o preço líquido faturado ao cliente final e o
preço líquido de compra do revendedor.
Optamos por realizar o pagamento das comissões aos canais após efetuarmos o faturamento da venda ao cliente
final, e não após o efetivo recebimento dos valores devidos. A conseqüência dessa política, é que assumimos o
risco de inadimplemento do cliente final, e mantemos o pagamento da comissão mesmo nessa situação.
Com estas opções objetivamos potencializar negócios conjuntos entre nós e nossos diversos canais de vendas.
Financiamento a clientes
Nossas vendas de hardware, tanto para o canal, como agenciadas, podem ser realizadas à vista ou financiadas com
capital próprio ou capital de terceiro, por meio de diversas linhas de financiamento disponíveis aos nossos clientes,
dentre as quais destacamos: Cartão BNDES, PROGER (Programa de Geração de Emprego e Renda), cartão de
crédito, leasing, vendor e compror. Cerca de 28,7% de nossas vendas são financiadas por meio de capital de terceiros.
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As vendas agenciadas para o cliente final, financiadas com capital próprio, passam por um eficiente processo
estruturado de análise de crédito, cujo rigor varia de acordo com o montante do pedido e a forma de pagamento
requerida, mas sempre mantendo padrões elevados. No recebimento do pedido, realizamos consulta à base de
dados da SERASA e também verificamos informações comerciais e bancárias repassadas pelo cliente no pedido.
Ocorrendo alguma restrição no processo acima descrito, bloqueamos o pedido até a resolução da pendência pelo
cliente final.
Nas vendas para o canal, ou seja, aquelas efetuadas para as revendas, RAT e Software Partners, estabelecemos
um limite de crédito pré-aprovado de acordo com o volume de compras e o histórico de inadimplência. O limite
de crédito citado é concedido considerando a pontualidade da quitação de seus compromissos e de uma detalhada
análise da documentação apresentada, envolvendo contrato social e suas alterações, relação de faturamento dos
últimos 12 meses, declaração de imposto de renda dos sócios da empresa.
Baseada na experiência acumulada ao longo dos anos, nossa estrutura de análise de crédito chega a analisar até
1.000 pedidos por dia e a eficácia deste processo pode ser medida pela baixa participação da provisão de
devedores duvidosos na receita líquida, que, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005
e 2006, foram de 0,4%, ou R$0,3 milhão, 0,3%, ou R$0,4 milhão e 0,8%, ou R$1,2 milhões, respectivamente.
Em caso de inadimplência, adotamos, inicialmente, procedimentos internos de cobrança. Na falta de pagamento
após 30 dias da data do vencimento e desde que o protesto tenha sido efetivado, encaminhamos para a dívida
para uma empresa de cobrança.
Categorização dos canais
Conforme mencionado acima, nosso canal de vendas é composto por revendas, Software Partners e RAT.
Revendas de Hardware e Soluções
Em 31 de dezembro de 2006, possuíamos cerca de 1.900 revendas cadastradas, focadas na comercialização dos
nossos hardware. Nossas revendas são classificadas pelos critérios de mix de produto e volume de faturamento,
resultando nas categorias: Diamante, Ouro, Platina, Bronze, Prata e Cristal, sendo oferecidos a cada uma destas
categorias, diferentes benefícios que, em alguns casos, são exclusivos para clientes Ouro, Platina e Diamante.
Com isto procuramos atender as necessidades de cada grupo de clientes, premiando aqueles que se destacarem
nos critérios estabelecidos. Para a comercialização das soluções, tínhamos cerca de 16 revendas treinadas e
especializadas nesta oferta.
O cadastramento de nossas revendas é realizado diretamente pela equipe de vendas da Unidade Hardware e da
Unidade de Soluções, que, por meio das visitas de campo e do contato direto com o mercado, identifica
oportunidades de negócios com revendas que não fazem parte da nossa base de clientes. Esta identificação
envolve a busca por revendas que atuem na área de tecnologia da informação, com foco na área de automação
comercial.
Posteriormente ao cadastramento e, com o início da relação comercial com a revenda, sua performance é
monitorada por uma análise mensal de microgerenciamento, com resultados comparados com o de anos
anteriores e/ou com a meta de compras estabelecida para aquela revenda. Caso os resultados não sejam
satisfatórios, desenvolvemos um plano de ação para a recuperação da rentabilidade da referida revenda.
Software Partners
Na data deste Prospecto possuíamos cerca de 1.000 Software Partners cadastrados em nosso banco de dados,
oriundos do Programa Bematech Software Partners 2.0 (BSP), classificados em quatro categorias: (a) Developer
Partner, que congrega empresas, com presença local e que participam do BVT na condição regional; (b)
Certified Partner, que concentra empresas com presença regional e que participam do BVT na condição
regional; (c) Solution Partner, que reúne empresas com presença nacional e que participam do BVT em todo o
território nacional; e (d) Business Partner, uma categoria criada recentemente, que possibilitará à nossa
Companhia apoiar o Software Partner com investimentos conjuntos, desde que apresente bons planos de
negócios ou projetos específicos para atuação em conjunto.
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O cadastramento de nossos Software Partners é realizado, prioritariamente, pela área de parcerias da unidade de
hardware, por meio do programa Bematech Software Partners 2.0 (“BSP 2.0”). Porém, a equipe de vendas da
Unidade de Hardware também faz a identificação em campo e o cadastramento de novas oportunidades
(empresas que desenvolvem software aplicativos para automação comercial mas que ainda não sejam nossas
parceiras). Posteriormente, o cadastro é repassado à equipe de vendas e o cliente passa, então, a ser atendido pelo
executivo de vendas mais próximo.
Da mesma forma que nas revendas, a performance dos Software Partners é monitorada por uma análise mensal
de microgerenciamento, com resultados comparados com o de anos anteriores e/ou com a meta de compras
estabelecida para aquele Software Partner. Além disso, também existe um acompanhamento muito próximo que
é realizado pela área de Parcerias da Unidade Hardware. Caso os resultados não sejam satisfatórios,
desenvolvemos um plano de ação para a recuperação da rentabilidade do referido Software Partner.
RAT (Rede de Assistências Técnicas)
Completando nossos canais de vendas, possuímos uma rede de assistências técnicas capacitadas pela Universidade
Bematech. Na data deste Prospecto, a RAT era composta por mais de 400 empresas distribuídas por todos os
Estados do Brasil. As assistências técnicas realizam serviços pós-vendas aos clientes finais, tais como: intervenção
técnica, lacração inicial, atendimento em garantia (serviços de laboratório), dentre outros, além dos serviços de
implantação, suporte técnico e manutenção relacionados ao programa BVT – Bematech Varejo Total.
Seguindo os critérios de categorização do canal de revendas, nossas assistências técnicas são classificadas em:
Diamante, Ouro, Prata e Bronze, sendo oferecidos a cada uma destas categorias, diferentes benefícios. Os
principais critérios utilizados nessa classificação são: a exclusividade na prestação de serviços para produtos da
marca Bematech, a capacitação técnica da assistência técnica, além da existência de laboratórios e condições
logísticas adequadas para prestação dos serviços aos clientes finais. Com isso, da mesma forma que nas
revendas, procuramos atender as necessidades de cada grupo de clientes e realmente premiar aqueles que se
destacarem nos critérios estabelecidos.
A identificação da oportunidade de cadastramento de uma nova assistência técnica também é realizada pela
equipe de vendas em campo, assim como ocorre com os demais canais. Entretanto, a aprovação deste
cadastramento é realizada por um comitê de credenciamento e descredenciamento de assistências técnicas, que
reúne várias áreas de nossa Companhia envolvidas diretamente com este canal. Este comitê se reúne
mensalmente com a finalidade de analisar o pedido de cadastramento sob vários aspectos, incluindo: capacidade
técnica da empresa, existência de laboratórios e técnicos especializados e condições logísticas adequadas para
prestação dos serviços aos clientes finais. Além disso, é analisada também a existência (ou não) de outras
assistências técnicas na mesma região.
No quesito performance, além da análise de microgerenciamento que é feita como nos outros canais, existe
também um monitoramento, realizado periodicamente através de auditorias técnicas, a fim de garantir que as
características técnicas da assistência técnica sejam preservadas ao longo do tempo, mantendo-a tecnicamente
apta e qualificada a pertencer à nossa RAT.
Relacionamento com o Cliente
Realizamos o atendimento do pequeno e médio varejo por meio de nossas revendas, RAT e Software Partners, e
de nossos clientes corporativos por meio de nossa equipe própria, alocada na Unidade Corporativa.
Adicionalmente, existe uma central de atendimento ao cliente Bematech através do número 0800-644-2362
(0800-644-BEMA), disponível para todos os clientes.
Relacionamento com as Revendas
O relacionamento com as revendas é baseado na classificação das mesmas conforme os critérios definidos nas
Seções “Estratégias de Venda” e “Categorização dos Canais” acima. O relacionamento é contínuo pela
abordagem das nossas filiais regionais e executivos comerciais, com orientação da nossa área de Comunicação,
propaganda e marketing de relacionamento.

152

Relacionamento com a RAT
A relação com cada assistência técnica é regida por um contrato, que é assinado somente após um processo de
homologação e auditoria que avalia instalações físicas, capacidade do corpo técnico e após um treinamento
específico ministrado pela Universidade Bematech aos técnicos que receberão o Atestado de Capacitação
Técnica, mediante a aprovação em uma prova de conhecimentos. Existe um comitê formado por Diretores e
representantes das áreas comercial e técnica que avalia e decide o credenciamento ou não, bem como o
descredenciamento da assistência técnica por meio de freqüentes auditorias, que visam monitorar o nível de
serviço prestado tanto em laboratório como em campo. O cadastramento de ordem de serviços e compras de
peças é feito no website exclusivo da RAT dentro de nosso website principal, havendo, também, um serviço de
0800 exclusivo para o atendimento a este canal.
Relacionamento das Revendas com o Cliente Final
Os revendedores são constantemente treinados pela Universidade Bematech onde conteúdos e argumentos de
venda são expostos de maneira a tornar o processo de venda mais efetivo. Existe um intenso relacionamento de
nossos executivos comerciais regionais com os revendedores acompanhando a atuação comercial dos mesmos,
gerando em conjunto oportunidades de negócio.
O bom relacionamento das revendas com o cliente final é fundamental para sua fidelização com nossas marcas.
Nesse contexto, um canal bem treinado, orientado e capacitado é capaz de oferecer, seguramente, a melhor
solução ao cliente final.
Relacionamento da Assistência Técnica com o Cliente Final
A relação da assistência técnica com o cliente final se dá nas intervenções técnicas de manutenção de
equipamentos ou em outros serviços demandados pelos clientes. Essa relação ocorre de forma pontual, com um
atendimento on site ou em laboratório, ou através de um contrato específico realizado cliente final.
Unidade de Software
A Unidade de Software comercializa seus aplicativos por meio de apresentações conduzidas por vendedores
internos ou por meio de uma rede de revendas.
O processo de venda direta tem foco nas contas de grande porte e é iniciado na célula de inteligência de
mercado, que avalia e acompanha o amadurecimento das oportunidades até o momento da passagem para o
departamento comercial. A partir dessa fase vendedores especialistas nas necessidades do varejo, apoiados por
pré-vendas seguem ao campo. Por ser mais assertivo, este formato minimiza custos e direciona os recursos
comerciais para oportunidades efetivas de negócios.
O processo de venda para o segmento de pequeno e médio porte é realizado por uma rede composta por 17
revendas ativas espalhadas pelo País e por uma equipe própria de dois colaboradores, além da venda via
telemarketing. Adicionalmente, contamos com uma equipe própria de seis colaboradores responsáveis pelas
vendas corporativas.
O processo de venda para o segmento de pequeno e médio porte é realizado por uma rede composta por 16
revendas ativas espalhadas pelo País, além da venda via telemarketing.
Unidade de Serviços
A unidade de serviços comercializa seus serviços por meio de: (i) uma equipe própria, focando o atendimento
aos fabricantes e integradores (empresas fornecedoras de soluções, que subcontratam a prestação de serviços, os
software e os hardware para entregar ao cliente final); (ii) equipe comercial das Unidades de Soluções e
Corporativa; (iii) das revendas, RAT e Software Partners. Com relação aos itens “ii” e “iii” acima, o foco de
atendimento é exclusivo no varejo.
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Via de regra, o faturamento da venda de serviços é efetuado diretamente por nós ao cliente final. Entretanto, caso
haja no processo de venda um parceiro auxiliando na negociação, haverá o pagamento de uma comissão ao
referido parceiro.
A comissão devida ao parceiro na venda de um serviço padronizado segue a mesma regra da política de vendas
da unidade de hardware. Nos casos que envolvam serviços customizados, a comissão devida é definida projeto a
projeto.
Unidade Corporativa
Diferentemente das unidades de negócios descritas acima, que possuem seu foco nas nossas ofertas, esta unidade
de negócios atende especificamente uma lista de clientes definidos como Clientes Corporativos do grande varejo.
Os clientes que fazem parte da lista de atendimento corporativo são atendidos pela equipe de vendas da Unidade
Corporativa, com a participação ou não de uma revenda que agregue valor ao negócio ou que já atenda o cliente
final. Nestes casos, a venda é considerada uma venda agenciada e a revenda participa da venda através de um
comissionamento, nos mesmos termos do comissionamento pago às revenda responsáveis pelas vendas da
Unidade de Hardware e da Unidade de Soluções. Em 31 de dezembro de 2006, possuíamos 59 Clientes
Corporativos, que foram responsáveis por 5,4% de nossa receita líquida anual.
Filiais
Nossas filiais são parte integrante da nossa estrutura de vendas. Temos 13 filiais, localizadas nos seguintes
Estados: duas no Paraná, uma em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul, três em São Paulo, uma no Rio de
Janeiro, uma em Minas Gerais, uma na Bahia, uma em Pernambuco, uma em Goiás e uma no Amazonas. Dez
destas 13 filiais possuem gestão comercial local, com equipe de executivos própria, e atuam muito próximas às
revendas, RAT, Software Partners e clientes finais de cada região de cobertura, facilitando o relacionamento
com os mesmos. A oferta de produtos e serviços é definida conforme necessidades regionais, e a distribuição
geográfica estratégica das filiais com cobertura nacional nos auxilia a entender e cumprir as exigências
regulatórias e específicas de cada Estado brasileiro.
Sazonalidade
Não há nenhum fato relevante que possamos apontar de forma significativa para uma sazonalidade quando
observamos nossa operação completa. Porém, constatamos que, historicamente, 60% de nossas vendas
concentram-se no segundo semestre de cada ano.
Concorrência
Somos uma empresa provedora de soluções integradas de automação comercial para o varejo no Brasil. Somos
líderes na venda de hardware, com presença, por meio de nossas impressoras, em 62,1% dos Checkouts dos
estabelecimentos automatizados, considerando uma base instalada de 400,1 mil Checkouts que contêm
impressoras em janeiro de 2006, segundo estudo da Clarendon Reports. Segue abaixo gráfico contendo
informações acerca de nossa presença e da presença de nossos concorrentes nos pontos de venda, com relação a
hardware:
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Presença em Pontos de Venda
Automatizados1
Outros
IBM 10,9%
3,1%

Epson
4,0%
Interpron
4,7%
Daruma
15,2%

Bematech
62,1%

Fonte: Clarendon Reports

Também somos líderes no licenciamento de software, com 8,5% do mercado brasileiro de software aplicativo
para gestão do comércio, segundo a Série Estudos. Segue abaixo gráfico contendo informações acerca de
nosso market share no setor de automação comercial, com relação a software:

Market Share em Software de
Automação Comercial
Bematech
8,5% NCR
4,9%
Spress
4,8%
Quadrant
3,6%
SAP
3%
Totvs
3%
Outros
72%
Fonte: Série Estudos

Possuímos, também, presença significativa na prestação de serviços relacionados.
Apresentamos a seguir informações quanto à nossa concorrência, para cada tipo de produto.
Hardware
O setor em que atuamos é altamente competitivo e enfrentamos concorrência direta em todos os nossos
segmentos de atuação. Nossos principais concorrentes são empresas com atuação local no segmento de
automação comercial, fabricantes de equipamentos fiscais e não fiscais, miniimpressoras e demais periféricos,
tais como: Daruma, Sweda, Elgin, Itautec, Mecaf; e grupos internacionais como: Epson, NCR, IBM, Unisys,
além de distribuidores independentes dentre os quais CDC, DN automação e BP Solutions.
Ao contrário de nossa Companhia, a maioria dos fabricantes citados atua em linhas específicas de produto, não
possuindo uma oferta completa de produtos e serviços, como a oferecida por nós. Com relação aos distribuidores
independentes, nossos concorrentes atuam como operadores logísticos, muitas vezes com disponibilidade
imediata de estoques, mas com áreas de atuação restritas.
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Software
Desenvolvedores de software enfrentam grande concorrência no mercado de varejo, tanto de pequeno e médio
porte, quanto no das grandes redes. Nesse cenário nos deparamos competindo com desenvolvedores
independentes ou empresas locais com foco no pequeno e médio varejo, bem como multinacionais e grandes
empresas brasileiras desenvolvedoras de software, atuando no varejo de médio e grande porte, tais como Oracle,
SAP e Totvs.
Adicionalmente, concorremos também com equipes de desenvolvimento interno, que são formadas pelos
próprios varejistas. Acreditamos que essa concorrência deva diminuir, uma vez que a tendência mundial é a
migração para fornecedores externos.
Não obstante essa concorrência, nenhuma empresa desenvolvedora de software no País tem a nossa capacidade
de atender, de maneira focada e especializada, tal gama de verticais e portes de empresas do comércio com tão
ampla rede de distribuição e suporte.
Serviço
Existem no Brasil inúmeras empresas capacitadas para prestar, em maior ou menor grau, serviços especializados
em tecnologia da informação. Via de regra, todas elas podem concorrer com nossos serviços, porém, temos como
vantagem em relação a elas o nosso profundo conhecimento e estrutura para atender os mercados em que
atuamos.
Como exemplo de concorrência que atualmente enfrentamos, podemos citar empresas multinacionais como
Unisys, Itautec, NCR e Sondaimarés, que atuam nos grandes clientes de varejo.
Prêmios
Ao longo dos nossos 16 anos de atuação, temos sido agraciados com diversos prêmios do nosso setor de atuação
e também prêmios concedidos por meios de comunicação e organismos independentes. Seguem abaixo
informações sobre os prêmios mais relevantes recebidos por nós desde 2004:
•

As Melhores da Dinheiro, 2006. Recebemos o prêmio de melhor empresa do setor de “Tecnologia –
Equipamentos”, com destaque nos itens “Gestão em Inovação e Tecnologia” e “Gestão de Recursos
Humanos”, concedido pela revista Isto É Dinheiro;

•

Melhores Marcas, 2006. Recebemos o prêmio na categoria Impressoras Automação Comercial,
concedido pela revista Lojas, Papelaria, Informática, Brinquedos e Cia;

•

Anuário Informática Hoje, 2006. Recebemos o prêmio de destaque pelo desempenho no ano de 2005,
no segmento fabricante de hardware de grande porte;

•

Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, 2005. Recebemos o prêmio na categoria Melhor Produto,
pelo produto MP-2000 TH FI com tecnologia MFD (Memória Fita Detalhe). O prêmio FINEP é um dos
mais importantes prêmios de tecnologia do país;

•

Troféu Ruy Ohtake, 2005. Recebemos o prêmio de melhor fornecedor de tecnologia para o segmento
de material para construção;

•

Prêmio Gestão Banas, 2004. Recebemos o prêmio na Categoria Gestão Estratégica da Qualidade. Esse
prêmio reconhece e destaca o desempenho das organizações que focam na qualidade e na melhoria
contínua de sua gestão;

•

Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, 2004. Recebemos o prêmio na categoria empresa média ou
grande porte. Um dos mais importantes prêmios de tecnologia que contempla empresas;
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•

Anuário Informática Hoje, 2004. Recebemos o prêmio de Excelência em P&D, pelo projeto
Impressora Fiscal Térmica com MFD (Memória Fita Detalhe); e

•

Prêmios Winning Customer e Customer Experience, 2004. Recebemos o prêmio durante o encontro
mundial de parceiros “Microsoft Velocity”.

Esses prêmios comprovam nosso domínio da tecnologia, o que nos coloca em posição privilegiada em relação
aos nossos concorrentes no mercado de pequeno e médio varejo.
Comunicação, propaganda e marketing de relacionamento
Nos anos de 2004, 2005 e 2006 foram investidos R$0,9 milhão, R$1,7 milhão e 1,8 milhão, respectivamente, em
ações de comunicação, propaganda e marketing de relacionamento, representando, em média, 1,2%, 1,5% e
1,2%, respectivamente, de nossa receita líquida.
Tais esforços são direcionados para a criação de valor aos nossos produtos e serviços por meio das seguintes
ações:
•

Produtos e serviços inovadores. Acreditamos que a contínua inovação de nossos produtos e serviços,
fruto do nosso profundo conhecimento do mercado em que atuamos, nos ajuda na construção de nossas
marcas. Adicionalmente, a diversidade e qualidade de nossos produtos e serviços, contribuem com esse
posicionamento.

•

Força da marca. Nosso plano de construção de marca busca nos posicionar como líder no fornecimento
de soluções integradas em automação comercial, tendo como missão tornar o varejo mais eficiente.
Utilizamos, para isso, ferramentas de propaganda, comunicação, marketing de relacionamento e
assessoria de imprensa, as quais visam gerar exposição de nossas marcas e do posicionamento de
mercado de nossa Companhia.

•

Trade marketing. Acreditamos que nosso excelente relacionamento com as revendas, RAT e Software
Partners foi precursor de nosso significativo crescimento, fortalecido pela nossa equipe de campo que
monitora diretamente o mercado, fornecendo informações relacionadas a produtos, posicionamento de
preços e demais ações para a rápida tomada de decisões estratégicas.

Estudo de Demanda
Buscando consolidar o conceito de provedor de soluções integradas em automação comercial, e preocupados em
entender as demandas do mercado decidimos contratar uma pesquisa de mercado para validar alguns conceitos
bem como entender melhor o comportamento do varejo e suas necessidades e desejos. Para tanto contratamos a
Research International para executar uma pesquisa de campo e a consultoria Deal Maker para consolidar os
resultados da pesquisa.
Para a definição do público alvo a ser abordado pelo estudo, definimos: os segmentos de varejo, o porte dos
estabelecimentos, classificados pelo critério do IBGE, e uma distribuição geográfica representativa da
multiplicidade cultural das diversas regiões do Brasil.
Destacamos abaixo alguns importantes resultados da pesquisa:
•

Marca Top of Mind: a Bematech foi citada de forma espontânea por 27% dos entrevistados, foi
reconhecida como grande nome no segmento por 68% dos entrevistados; e

•

Apresentamos altos índices consolidados de satisfação dos clientes com alta intenção de recompra de
nossos produtos.
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Universidade Bematech
Criada em 2003, e pioneira no segmento de automação comercial, a Universidade Bematech é hoje um dos
nossos diferenciais competitivos e estratégicos. A missão da Universidade Bematech é promover a gestão do
conhecimento e o desenvolvimento do capital intelectual através da capacitação contínua e inovadora de nossas
revendas, assistências técnicas, desenvolvedores de software, clientes finais, colaboradores e fornecedores,
visando o crescimento dos negócios e de nossas competências.
A Universidade Bematech funciona como um centro de capacitação e disseminação de conhecimento, utilizando
recursos próprios e parcerias. Tem sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, atendendo todo o território
nacional.
Por meio do programa de treinamento dos canais, a Universidade Bematech contribui para que possamos garantir
a uniformização do atendimento e da capacitação dos técnicos e revendedores da nossa rede junto ao cliente
final. Além disso, otimizamos recursos, cobrindo diferentes demandas regionais, formando instrutores e
desenvolvendo os segmentos de mercado em que estamos presentes.
Dentre os programas oferecidos pela Universidade Bematech, podemos mencionar treinamentos relacionados ao
BVT para revendas, assistências técnica e Software Partners, treinamentos técnicos para a RAT e treinamentos
comerciais para a revenda. Considerando apenas o público externo, nos anos de 2005 e 2006, treinamos 1.832
profissionais, correspondendo a 8.480 de treinamento.
Dentre os projetos atualmente em desenvolvimento pela Universidade Bematech, destacamos dois em fase de
implantação: Universidade Bematech Móvel, que é uma van totalmente customizada e equipada com o objetivo
de ministrar treinamentos em todo o país, e as Salas do Conhecimento, instaladas em cinco filiais e um projetopiloto instalado em um Shopping Center em Curitiba, com o objetivo de levar os treinamentos aos
estabelecimentos do varejo. Essas iniciativas vêm tendo grande sucesso e está trazendo rapidez e agilidade à
Universidade Bematech.
A Universidade Bematech possui, atualmente, convênios e parcerias celebrados com renomadas universidades e
escolas de negócios.
Pesquisa e Desenvolvimento
Como o mercado em que atuamos está sujeito a rápidos e rotineiros avanços tecnológicos, nos dedicamos
constantemente ao desenvolvimento e inovação de nossos produtos, de modo a mantê-los sempre em linha com
as melhores e mais avançadas tecnologias disponíveis. Por essa razão, possuímos equipes de pesquisa e
desenvolvimento para nossa Unidade de Negócio de Hardware e nossa Unidade de Negócio de Software.
Nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento para a Unidade de Negócio de Hardware é composta por
engenheiros, especialistas e técnicos em eletrônica, mecânica e ciência da computação, totalizando 32
colaboradores dedicados a essa função, dos quais dois possuem certificação internacional em gerenciamento de
projetos PMP (Project Management Professional). Parte dessa equipe é especializada no desenvolvimento de
ferramentas para a integração dos aplicativos de mercado com nossos equipamentos, de modo a agregar valor
aos produtos e proporcionar um diferencial competitivo aos nossos revendedores e Software Partners. Essa
equipe trabalha seguindo a metodologia internacionalmente reconhecida do PMI (Project Management Institute),
que sistematiza as melhores práticas de mercado em gerenciamento de projeto.
Nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento para a Unidade de Negócio de Software possui foco nas linhas de
aplicativos comercializados com a marca GEMCO, e conta com um total de 39 colaboradores com
conhecimentos específicos em diversas linguagens de informática e nos detalhes dos diversos departamentos
dentro de cada segmento do varejo. Adicionalmente, possuímos parcerias estratégicas com alguns dos maiores
desenvolvedores de software do mundo, como Microsoft e IBM, garantindo que nossos software utilizem uma
tecnologia sempre atual e de fácil integração a diversas plataformas.
Investimos continuamente em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços para atender novas
demandas e exigências de mercado. Caso atinja certos critérios contábeis, nossos gastos com pesquisa e
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desenvolvimento são contabilizados como ativo diferido, caso contrário, estes gastos são contabilizados como
despesa administrativa. Desta forma, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e
2006, nossos investimentos diferidos de pesquisa e desenvolvimento foram de aproximadamente R$2,2 milhões,
R$2,8 milhões e R$3,5 milhões, respectivamente, e nossas despesas administrativas de pesquisa e
desenvolvimento foram de R$1,3 milhão, R$1,0 milhão e R$2,2 milhões, respectivamente. O gasto total com
pesquisa e desenvolvimento representou 4,4%, 3,4% e 3,7% de nossa receita operacional líquida nos mesmos
exercícios, respectivamente.
Adicionalmente, nossas equipes de pesquisa e desenvolvimento têm obtido sucesso na captação de recursos junto
a fontes de fomento, incluindo o BNDES e a FINEP, para o desenvolvimento de produtos inovadores, tais como
as impressoras térmicas com log eletrônico (MFD – Memória Fita Detalhe), se beneficiando de incentivos fiscais
decorrentes da Lei de Informática. Para mais informações sobre tais incentivos fiscais, vide a Seção “Visão Geral
do Setor”.
Por fim, sempre procuramos manter estreita cooperação com universidades e centros de pesquisa e
desenvolvimento da área de tecnologia de informação, como o CITS – Centro Internacional de Tecnologia de
Software, localizado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, a Fundação CERTI, localizada em Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, a Universidade Federal de Brasília e a UECE – Universidade Estadual do Ceará.
Novos Produtos
Possuímos um comitê de produtos, formado por Diretores, gerentes e especialistas das áreas relacionadas ao
desenvolvimento de produtos, como marketing, pesquisa e desenvolvimento, comercial e operações, que se
reúne pelo menos uma vez por mês, com envolvimento das áreas de operações, pesquisa e desenvolvimento e
marketing, além da presença de membros de nossa Diretoria. Esse comitê de produtos possui duas principais
funções: acompanhar e aprovar o desenvolvimento de novos produtos e definir a melhor época para seu
lançamento, sempre atentos às necessidades de mercado, tomando ações necessárias para que possamos dar
respostas rápidas aos desejos e as tendências do varejo.
Processo Produtivo
Nosso processo produtivo é composto por diversos procedimentos integrados, que englobam o projeto,
desenvolvimento e fabricação de equipamentos (hardware), o projeto, desenvolvimento e implantação de
software, e a prestação de serviços relacionados, tais como de suporte e manutenção.
Hardware
O processo produtivo de nossas operações de hardware é baseado no conceito “forecast to stock”, no qual nosso
plano mestre de produção é elaborado por meio de demanda anual projetada e uma previsão de vendas semestral,
propiciando um equilíbrio entre demanda e suprimentos, observando as necessidades de nossos clientes.
Nesse processo, se faz necessário o envolvimento completo das equipes gerenciais de vendas, comunicação,
propaganda e marketing de relacionamento, operações, finanças e desenvolvimento de produtos, para alinhar
nossa capacidade de produção, gerenciar os níveis de estoques e seus giros, e para alinhar as tomadas de decisões
no gerenciamento da cadeia de suprimentos, visando atingir os resultados projetados.
Processo Produtivo de produtos fabricados por nós
Baseado no conceito de “forecast to stock”, o processo produtivo de nossos hardware se divide em:
•

Planejamento das necessidades dos materiais. Verificação da quantidade de materiais necessários para
a produção desejada e quantidade em estoque, e realização da compra planejada apenas dessa diferença;

•

Ordens de compras a fornecedores. Ordens de compra enviadas aos nossos fornecedores, contendo as
seguintes informações: quantidade, preço, condição de pagamento e data de entrega;
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•

Logística de coleta. Coleta do material adquirido conforme data de entrega estabelecida na ordem de
compra, podendo ser contratado com cláusula CIF ou FOB;

•

Recebimento e armazenamento dos materiais e abastecimento das linhas de produção. Inspeção de
recebimento dos materiais, cadastro dos referidos materiais em nosso sistema ERP e armazenamento e
distribuição dos mesmos para as linhas de produção, conforme a necessidade;

•

Montagem. Confecção dos produtos nas células produtivas;

•

Inspeção, liberação e embalagem final. Inspeção visual e técnica, conforme especificação de projeto do
produto, garantindo sua qualidade, seguida da liberação formal registrada para qualquer rastreabilidade,
e embalagem final; e

•

Logística de distribuição. Concluídas as etapas acima, o produto é transferido para o centro de
distribuição, onde nosso operador logístico fará a distribuição do mesmo, conforme os termos dos
pedidos de venda. Para a entrega de nossos produtos, utilizamos os modais aéreo, rodoviário e rodoaéreo, sendo o principal diferencial a entrega aérea com transit-time em 24hs em diversas regiões do
país.

Todos os produtos fabricados por nossa Companhia são produzidos em nossa recém modelada unidade fabril na
Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, com capacidade atual de produção de cerca de 20.000
unidades por mês, considerando um turno de produção em horário comercial, e certificação internacional de seus
processos, totalmente flexibilizada às necessidades do mercado. Para mais informações acerca da referida
certificação internacional, vide Seção “Gestão da Qualidade”, abaixo.
Processo Produtivo de produtos fabricados por terceiros e comercializados por nós com a marca Bematech
Com relação aos produtos fabricados por terceiros e comercializados por nós com a marca Bematech, o processo
produtivo possui as seguintes etapas, que seguem rigorosamente os mesmos conceitos mencionados acima: (i)
Planejamento das necessidades dos materiais; (ii) Ordens de compras a fornecedores; (iii) Logística de coleta;
(iv) Inspeção e liberação; e (v) Logística de distribuição.
Software
O processo de desenvolvimento de software é realizado por nossas equipes de desenvolvimento, de acordo com
as especificações decorrentes das necessidades percebidas por nós ou apontadas pelo mercado. Este processo
engloba: (i) definição dos pré-requisitos, que são estabelecidos por nós em função das necessidades do mercado
ou clientes e o planejamento estratégico; (ii) definição e homologação do projeto de desenvolvimento; (iii)
desenvolvimento efetivo do software; (iv) elaboração da respectiva documentação do software; (v) testes; e (vi)
lançamento comercial. O processo de desenvolvimento leva, em média, de oito a 12 meses, em caso de um novo
software, e de três a seis meses, nos casos de módulos para software já existente.
O processo de planejamento e acompanhamento do desenvolvimento do software possui três fases:
•

identificação de oportunidades de melhoria e desenvolvimento tecnológico;

•

estudo de viabilidade e implementação de melhorias e inovações e da oferta; e

•

acompanhamento da implementação.

Matérias-Primas e mercadorias para revenda
As matérias-primas e mercadorias para revenda correspondem ao maior item de nosso custo devido ao fato de
termos a maior parcela de nosso faturamento concentrada na venda de hardware, que representou 81,6% de
nossa receita líquida do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. A eficiência na compra e na
logística de coleta e entrega de matérias-primas e mercadorias para revenda torna-se essencial para o sucesso de
nossa operação. Nossas principais matérias-primas são: placas eletrônicas, gabinetes plásticos e metálicos,
memórias programáveis, componentes mecânicos, plásticos e elétricos, teclados, motores, chicotes elétricos,
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displays eletrônicos e CPUs. Os principais periféricos produzidos por terceiros e comercializados por nós com a
marca Bematech são: monitores, PCs, leitores de códigos de barras e documentos, gavetas de dinheiro e pinpads.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006, aproximadamente 15,3% do custo de nossas matériasprimas e mercadorias para revenda estava diretamente atrelado ao dólar, por serem adquiridas em outros países.
Adicionalmente, 33,6% do custo de nossas matérias-primas e suprimentos, relacionavam-se à aquisição de
matérias-primas e periféricos nacionais, indiretamente atrelados ao dólar. Os preços dessas matérias-primas e
periféricos podem flutuar de acordo com a oscilação mundial da oferta e da procura, bem como com a flutuação
da cotação do dólar frente ao real. O restante de nossas matérias-primas e suprimentos é nacional,
correspondendo a 51,1% de nossos custos totais com os mesmos, não estando sujeitos, portanto, à flutuação da
cotação do dólar frente ao real.
Adicionalmente, nossa subsidiária localizada em Taiwan é focada em Procurement de fornecedores de
componentes, partes, peças e produtos periféricos para automação do ponto de venda.
Fornecedores
Na data deste Prospecto, contamos com aproximadamente 60 fornecedores. Desses, destacam-se dez, que
representam 77,6% das nossas compras de matérias-primas e mercadorias para revenda.
Todos os nossos fornecedores estratégicos são elegíveis para nos fornecer matérias-primas e periféricos se
previamente homologados. O processo de homologação, desenvolvido com base em nossos próprios critérios,
depende do nosso grau de vulnerabiliade em relação a eles. Para cada grau de vulnerabilidade há um nível
diferente de exigências e requisitos de homologação. Nosso processo de homologação de fornecedores está
dentro do escopo do nosso Sistema de Gestão da Qualidade, e é certificado pelo ISO 9001:2000.
Dos nossos principais fornecedores, possuímos contratos formais de fornecimento com os dois maiores. Esses
contratos contêm cláusulas-padrão para contratos da mesma natureza e foram negociados em condições de
mercado. Para mais informações relativas a esses contratos, vide a Seção “Contratos Relevantes”. Com relação
aos demais fornecedores estratégicos, pretendemos formalizar em breve contratos de fornecimento, que deverão
ser negociados nos mesmos termos dos contratos acima referidos.
Recursos Humanos
Em 31 de dezembro de 2006, possuíamos, direta ou indiretamente, no Brasil e no exterior, aproximadamente 968
colaboradores (compreendendo empregados, estagiários e aprendizes), sendo 559 em nossas subsidiárias, e 409
em nossa Companhia.
A tabela abaixo apresenta a evolução do número de colaboradores nos exercícios de 2004, 2005 e 2006,
distribuídos por áreas de atuação:
Áreas
Administração
Internacional
Marketing e Vendas
Desenvolvimento/Operações
Pós-Vendas
Total

2004
69
3
36
142
250

Em 31 de dezembro de
2005
84
6
85
177
352

2006
130
25
126
550
137
968

Os relatórios das pesquisas de clima organizacional conduzidos interna ou externamente indicam alto grau de
satisfação das pessoas em trabalhar conosco, além de um grande orgulho de pertencer à Bematech. Por estas e
outras razões, fomos eleitos a melhor empresa do ano de 2006 na categoria de “Tecnologia – Equipamentos”,
promovido pela revista Isto É Dinheiro, no quesito “Gestão de Recursos Humanos”.
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Remuneração e Benefícios
A diretriz da Bematech em remuneração está fundamentada na meritocracia. Optamos por manter uma
remuneração fixa alinhada com o mercado de trabalho dos centros onde estamos presentes e monitorada por
pesquisas salariais conduzidas com suporte de consultorias especializadas ou realizadas internamente, porém
incentivando a remuneração variável de curto e médio prazo atrelado a metas e resultados.
Possuímos programas de participação nos resultados implementados para a maioria de nossos colaboradores e
em fase de implementação para os demais. Os níveis de gerência e diretoria possuem um programa de
bonificação atrelado às metas de superação, que também varia de acordo com cada Unidade de Negócio.
Adicionalmente, oferecemos aos nossos colaboradores um conjunto de benefícios competitivos dentro de nosso
setor de atuação, atendendo às necessidades específicas do perfil profissional de cada Unidade de Negócio e das
particularidades das regiões onde atuamos.
Por fim, estruturamos um plano de outorga de opção de compra ou subscrição de ações, estendido a
determinados colaboradores. Para mais informações vide Seção “Administração da Companhia – Plano de
Opção de Compra ou Subscrição de Ações”.
Relações com Sindicatos
Mantemos uma relação cordial com os sindicatos aos quais nossos colaboradores são afiliados, buscando
aproximação e diálogo no intuito de favorecer o ambiente de negociação durante a discussão dos acordos
coletivos de trabalho.
Dentre os referidos sindicatos, podemos mencionar o SELETROAR (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Aparelhos Eletro-Eletrônicos do Estado do Paraná), o SINDPD (Sindicato dos Trabalhadores em
Processamento de Dados do Estado de São Paulo) e o SINDADOS (Sindicato dos Trabalhadores em
Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais).
Adicionalmente, cumprimos rigorosamente com todos os termos e condições constantes de nossas convenções
coletivas de trabalho.
Greves
Não tivemos greves em nossa Companhia desde a nossa fundação.
Treinamento e Desenvolvimento
Através da Universidade Bematech, capacitamos nossos colaboradores por meio de treinamentos técnicos e
comportamentais. Os líderes de cada segmento de nossos negócios são continuamente desenvolvidos para
aperfeiçoar suas habilidades em gestão de pessoas, para disseminação de uma cultura de resultados em suas
equipes e para serem multiplicadores do conhecimento em seus campos de atuação.
Possuímos, também, um programa de incentivo à educação, compartilhando custos com o colaborador no
processo de aperfeiçoamento acadêmico e profissional.
Gestão da Qualidade
Buscamos constantemente aperfeiçoar a qualidade e eficiência de nossos produtos, serviços e processos. Nosso
sistema de gestão da qualidade foi certificado segundo os critérios da norma ISO 9001/94 entre 1996 e 2002,
pela TÜV/Rheinland. Desde 2002, temos nosso sistema de gestão da qualidade certificado segundo os critérios
da norma ISO 9001:2000 conferida pelo órgão certificador SGS-ICS, com escopo no fornecimento de soluções
para automação comercial, incluindo o projeto, desenvolvimento, fabricação e assistência técnica de mecanismos
impressores, miniimpressoras, microterminais e periféricos, e a comercialização de CPU, periféricos e software.
Semestralmente são realizadas auditorias de acompanhamento pela SGS-ICS com o intuito de verificar a
manutenção do sistema de gestão da qualidade e aderência de nossos processos aos requisitos normativos. Os
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processos da organização estão descritos por meio de mapas de processo, fluxogramas ou procedimentos, e são
monitorados por indicadores operacionais.
Além disso, desenvolvemos uma metodologia para racionalização e otimização de resultados, chamada de TOR
– Time de Otimização de Resultados. Estes times de trabalho identificam problemas críticos nos processos
operacionais da organização, e por meio da utilização de ferramentas da qualidade, são definidos planos de ação
focados na eliminação dos problemas e melhoria dos resultados e processos relacionados.
Além do foco em sistema de gestão da qualidade, temos preocupação em obter a certificação de produtos da
unidade de hardware e nas certificações específicas da Unidade de Software. A unidade de hardware possui
certificados para alguns produtos e alguns processo de certificação estão em andamento. A Unidade de Software
é certificada como: (i) Microsoft Gold Certified Partner; (ii) IBM Premier Business Partner; e (iii) Oracle
Certified Partner. Além disso, possui certificações específicas para alguns de seus produtos.
Propriedade Intelectual
Nossos software são protegidos pela Lei do Software e pela Lei dos Direitos Autorais, e nossas marcas e patentes
encontram-se sob o amparo da Lei de Propriedade Industrial. Buscamos, também, garantir a proteção de nossa
tecnologia através da implementação de acordos de confidencialidade de informações entre empresas e pessoas
que tenham acesso a informações sigilosas.
Marcas
O registro da marca Bematech está garantido no Brasil, Argentina, Chile, Equador, Venezuela, Reino Unido e
Estados Unidos. Em 31 de dezembro de 2006, 47 marcas estavam registradas ou tinham pedido de registro
depositado em nosso nome ou no nome de nossas subsidiárias, conforme a tabela abaixo:
Marca
Bematech
Web Cash
Web POS
Smart Way
Automação Total
BematechPress
Bematech Software Partners
Univesidade Bematech
Bematech Varejo Total
Bematech SmartBox
Bematech MCS
Bematech ERS
Bematech Printers
GEMCO
Smart Central
Smart Dealer
Smart Pet Shop
Smart Telecom
Smart Corp
Smart Server
Smart Manager
Smart Reminder
Smart Construbiz
Smart Monitor
Smart Parts
Smart Food
Smart Fashion
Smart Personal Manager
Smart Construção
Smart Agenda
Smart Beauty Shop
Smart ECF
Smart CALC
Smart SAC
Smart Market
Smart Storm

Países
Brasil, Argentina, Chile, Equador,
Venezuela, Reino Unido e Estados Unidos
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Estados Unidos
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
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S mart
Smart Writter
Tecnomarket
Smart Advanced Commerce
Smart POS
Smart Box
Smart Drugstore
Smart Bookstore
Smart Convenience
Smart Gas’Station
Pharmacy

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Patentes
Em 31 de dezembro de 2006, possuíamos nove patentes registradas no INPI em nosso nome, sendo que quatro
delas concedidas e cinco pedidos de patentes, Segue abaixo tabela contendo informações acerca das referidas
patentes:
Patente
Disposições construtivas em mecanismos seccionadores
Mecanismo Térmico de impressão
Disposições construtivas introduzidas em miniimpressoras
Impressora Térmica
Impressora com cartucho modular
Configuração aplicada em miniimpressora
Configuração aplicada em impressora
Disposições construtivas introduzidas em auto-caixa
Disposições construtivas introduzidas em conjunto de
controle e liberação de envelopes em auto-caixa.

País
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Nomes de Domínio
Na data deste Prospecto, éramos titulares, direta ou indiretamente, de 12 nomes de domínio, descritos a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bematech.com;
bematech.com.br;
bematech.com.ar;
bematech.com.tw;
bematec.com.br;
sitenews.com.br;
unibema.com.br;
universidadebematech.com.br;
gemco.com.br;
smartlabs.com.br;
pharmacy.com.br; e
gsr7.com.br.

As informações constantes dos websites acima ou que podem ser acessadas por meio deles não integram este
Prospecto e não são a ele inseridas por referência.
Seguros
Em 31 de dezembro de 2006, tínhamos apólices de seguros vigentes para (i) vida e assistência médica de nossos
funcionários; (ii) nossos veículos, com cobertura total de casco e por danos materiais e pessoais contra terceiros e
passageiros; (iii) prédios e seus respectivos conteúdos, inclusive mobiliários, benfeitorias, equipamentos,
utensílios, matéria-prima e estoque dos prédios, bem como de integridade e funcionamento do maquinismo, com
limite máximo de indenização por danos materiais de R$22,8 milhões e limite máximo de indenização por lucros
cessantes de R$12,0 milhões; (iv) transporte internacional de componentes de impressoras, motores e fontes,
componentes eletrônicos, equipamentos eletrônicos, equipamentos e máquinas industriais destinadas a seu ativo
fixo, incluindo suas partes, peças, acessórios e pertences, devidamente acondicionados para viagem, com limite
máximo de indenização por transporte de US$0,6 milhão.
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Nosso procedimento para contratação de seguros está baseado em nossas atividades, considerando sempre os
riscos dentro de nossas operações e os padrões do setor econômico em que atuamos. Nossas apólices abrangem
coberturas consideradas suficientes pela nossa administração e por consultores das diversas corretoras e
seguradoras.
Utilizamos cotações para a busca do melhor custo-benefício entre custos e coberturas e contratamos sempre
sólidas companhias do mercado brasileiro, dentre elas a AGF Brasil Seguros S.A., a Generali do Brasil
Companhia Nacional de Seguros, a Sul América Saúde Seguros S.A., a Royal & Sunalliance Seguros Brasil
S.A., a Alfa Seguradora S.A., a HSBC Seguros do Brasil S.A. e a Aliança do Brasil CIA de Seguros.
Tendo nossa atividade um histórico de baixa sinistralidade com relação à responsabilidade civil por nossos
produtos e serviços, e à responsabilidade civil por atos de nossos Diretores e membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal, nossa Administração acredita que os altos custos dessas modalidades de
seguro não justificam a sua contratação.
Por fim, não temos qualquer dificuldade em renovar nossas apólices de seguro ou exercer quaisquer direitos a
elas relacionadas.
Principais Ativos Imobilizados e Estabelecimentos
Nossos principais ativos imobilizados constituem-se de máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, e
ferramentais que apóiam e auxiliam nossas atividades. Dentre eles destacam-se:
(em R$ mil)
Item
Terrenos
Edificações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Ferramentais
Equipamentos para locação
Outros
Total

Custo

Em 31 de dezembro de 2006
Depreciação
Valor Residual

608
2.832
4.937
1.537
1.575
354
985
12.828

(604)
(2.262)
(355)
(519)
(263)
(281)
(4.284)

608
2.228
2.675
1.182
1.056
91
704
8.544

Nossa sede encontra-se situada na região metropolitana de Curitiba, na Cidade de São José dos Pinhais, Estado
do Paraná, em uma área de 1.800m2. Celebramos, em 01 de agosto de 2006, contrato de locação referente ao
prédio onde se localiza nossa sede, cujo prazo de locação é de cinco anos.
Nosso único imóvel relevante próprio é onde se localiza nossa filial administrativa, na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná. O referido imóvel possui uma área de 2.200 m2.
Adicionalmente, com relação aos imóveis nos quais se localizam nossas demais filiais, todos são alugados, sendo
o mais relevante o da filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, o qual possui uma área de
1.000 m2. O referido imóvel é objeto de um contrato de locação celebrado em 22 de abril de 2002, cujo prazo de
locação era de quatro anos e foi renovado por prazo indeterminado.
Com relação aos imóveis nos quais se localizam nossas subsidiárias, tanto sediadas no Brasil como sediadas no
exterior, todos são alugados, sendo os mais relevantes: (i) o da sede da GSR7, localizado na Cidade de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, que possui uma área de 959,5 m2 e é objeto de um contrato de locação
celebrado em 01 de julho de 2006, cujo prazo de locação é de três anos; (ii) o da sede da GRS7, localizado na
Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, que possui uma área de 5.800 m2 e é objeto de um contrato de locação
celebrado em 15 de março de 2006, cujo prazo de locação é de cinco anos; e (iii) o da sede GEMCO, localizado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, que possui uma área de 1.089 m2 e é objeto de um contrato de
locação celebrado em 01 de janeiro de 2006, cujo prazo de locação é de cinco anos.
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Contratos Relevantes
Contratos de Financiamento
A seguir, segue breve descrição dos nossos contratos de financiamento relevantes:
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 04.2.0976.1
Em 29 de setembro de 2005, celebramos com o BNDES o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de
Crédito nº 04.2.0976.1, o qual foi aditado em 14 de dezembro de 2005. O valor do financiamento foi de R$16,8
milhões, destinado à modernização de instalações, aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, capacitação
de pessoal, pesquisa e desenvolvimento de produtos, componentes e programas de computador, aquisição de
tecnologia de empresas nacionais no setor de automação comercial, e capital de giro. O crédito é remunerado à
taxa de juros de 4,0% ao ano, acima da TJLP. Adicionalmente, pagaremos ao BNDES uma comissão de reserva
de crédito de 0,1% em determinadas situações. O valor do crédito deverá ser pago em 60 prestações mensais e
sucessivas, com início em 15 de maio de 2007 e término em 15 de abril de 2012. O contrato apresenta cláusulas
usuais de vencimento antecipado, inclusive em casos de transferência de nosso controle acionário. O saldo
devedor deste contrato em 31 de dezembro de 2006 era de R$14,4 milhões.
Contrato de Financiamento com Garantia Hipotecária nº 02.05.0719.00
Em 25 de novembro de 2005, celebramos com a Financiadora de Estudos e Projeto – FINEP, o Contrato de
Financiamento com Garantia Hipotecária nº 02.05.0719.00, no valor de R$7,0 milhões, que será utilizado para
financiar, parcialmente, despesas incorridas na elaboração do projeto “Internacionalização da Bematech”. O
desembolso do financiamento concedido será dividido em sete parcelas, sendo os valores de R$0,5 milhão,
R$1,1 milhão, R$1,1 milhão, R$1,7 milhão, R$1,4 milhão, R$0,6 milhão e R$0,6 milhão, respectivamente. O
crédito é remunerado à taxa de juros de 5,0% ao ano, acima da TJLP. O crédito deverá ser pago em 61 prestações
mensais e sucessivas, com início em 15 de junho de 2008 e término em 15 de junho de 2013. A dívida está
garantida por: (i) fiança bancária emitida pelo Banco ABC Brasil S.A.; (ii) bloqueio de recebíveis representados
por recebimentos feitos pelo Banco do Brasil S.A., no valor de R$2,3 milhões; e (iii) hipoteca de imóveis, no
valor de R$1,0 milhão. O contrato apresenta cláusulas usuais de vencimento antecipado, como em casos de
utilização dos recursos para outra finalidade que não a prevista acima, bem como em caso de paralisação do
projeto “Internacionalização da Bematech”. O saldo devedor deste contrato em 31 de dezembro de 2006 era de
R$5,9 milhões.
Proposta Indicativa para Coordenação/Estruturação de Financiamento e Oferta Pública de Ações
Em 16 de outubro de 2006, celebramos com o Itaú BBA uma Proposta Indicativa para Coordenação/Estruturação
de Financiamento e Oferta Pública de Ações. Nos termos da mesma, nos foi concedido uma linha crédito de até
R$52,1 milhões, dos quais até R$30,0 milhões poderiam ser por meio de empréstimo bancário. Esta linha de
crédito destina-se a garantir o pagamento de parcelas devidas por conta de nossa aquisição da GEMCO. Foram
dadas garantias usuais de mercado nos termos de tal proposta, incluindo a alienação fiduciária das Ações de
nossa emissão em valor equivalente a R$50,0 milhões, as quais foram liberadas em 10 de abril de 2007, nos
termos de carta de liberação das referidas Ações registrada no Registro de Títulos e Documentos e Pessoa
Jurídica da Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, sob o nº 00138323, em 13 de abril de 2007, data
anterior à Data de Liquidação da Oferta, e/ou cessão fiduciária de aplicações financeiras de mesmo valor,
aceitável pelo Itaú BBA. A proposta apresenta cláusulas usuais de vencimento antecipado, inclusive em casos de
transferência do nosso controle acionário. Caso ocorra a Oferta, quaisquer recursos utilizados por nós,
relacionados a este contrato, deverão ser liquidados antecipadamente com recursos advindos da Oferta. Até a
data deste Prospecto, não havíamos utilizado quaisquer recursos via empréstimo decorrentes deste instrumento.
Entretanto, com base no limite de crédito aberto, foram emitidas quatro cartas de fiança no valor de R$52,1
milhões. Vale ressaltar que nenhum acréscimo será realizado sobre os valores colocados à nossa disposição ou
montantes adicionais cobrados sobre tais valores tendo em vista o resultado da Oferta.
Cédula de Crédito Bancário n° 106307010028500
Em 31 de janeiro de 2007, emitimos Cédula de Crédito Bancário n° 106307010028500, em favor do Itaú BBA,
no valor de R$8,5 milhões, destinada à aplicação exclusiva em nossas atividades econômicas. O crédito é
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remunerado à taxa de juros de CDI + 2,00% ao ano. O valor principal será pago em parcela única no dia 03 de
outubro de 2008, sendo que as amortizações dos juros devidos serão pagas nos dias 30 de julho de 2007, 28 de
janeiro de 2008, 24 de julho de 2008 e 03 de outubro de 2008. Esta cédula de crédito apresenta cláusulas usuais
de vencimento antecipado, inclusive em caso de transferência de nosso controle acionário. Caso ocorra a Oferta,
quaisquer recursos utilizados por nós, relacionados a este contrato, deverão ser liquidados antecipadamente com
recursos advindos da Oferta.
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 04.2.722.1.1
Em 13 de janeiro de 2005, a GEMCO celebrou com o BNDES o Contrato de Financiamento Mediante Abertura
de Crédito nº 04.2.722.1.1, no valor de R$3,6 milhões, destinado à atualização de produtos, desenvolvimento de
novas soluções, marketing e comercialização, aperfeiçoamento de seus profissionais e abertura de filiais, no
âmbito do Programa para Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços Correlatos –
PROSOFT. O crédito é remunerado à taxa de juros de 1,0% ao ano, acima da TJLP. Adicionalmente, pagaremos
ao BNDES uma comissão de reserva de crédito de 0,1% em determinadas situações. O valor do crédito deverá
ser pago em 48 prestações mensais e sucessivas, com início em 15 de fevereiro de 2007 e término em 15 de
janeiro de 2011. O contrato apresenta cláusulas usuais de vencimento antecipado, tais como em caso de
transferência de seu controle. O saldo devedor deste contrato em 31 de dezembro de 2006 era de R$3,9 milhões.
Contratos Comerciais e Operacionais
Contrato de Fornecimento, Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Garantia de Equipamentos
Em 31 de julho de 2006, celebramos com a Ibracomp Indústria e Comércio Ltda. (“Ibracomp”), Contrato de
Fornecimento, Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Garantia de Equipamentos, tendo como objeto o
fornecimento de computadores (CPUs), mouses e teclados, o fornecimento de peças e a prestação de serviços
específicos pela Ibracomp. Pagaremos à Ibracomp os valores correspondentes a cada unidade vendida, sendo que
economias obtidas em decorrência de alterações técnicas nos produtos, deverão ser repassadas aos preços dos
produtos. O prazo de vigência deste contrato é de dois anos, com possibilidade de prorrogação de períodos de um
ano, e apresenta condições usuais de rescisão para esse tipo de operação. Todos os projetos, protótipos e
informações fornecidos por nós à Ibracomp no âmbito deste contrato receberão o tratamento de informações
confidenciais.
Contrato de Fornecimento de Placas Eletrônicas para Integração em Produtos de Automação Comercial
Em 01 de março de 2007, celebramos com a Teikon Tecnologia Industrial S.A. (“Teikon”), o Contrato de
Fornecimento de Placas Eletrônicas para Integração em Produtos de Automação Comercial, tendo como objeto a
regulamentação do fornecimento de determinados produtos para automação comercial. Pagaremos à Teikon o
preço certo e ajustado pelas partes por cada unidade vendida. O prazo de vigência deste contrato é de dois anos,
com possibilidade de prorrogação de períodos de um ano, e apresenta condições usuais de rescisão para esse tipo
de operação. Todos os projetos, protótipos e informações fornecidos por nós à Teikon no âmbito deste contrato
receberão o tratamento de informações confidenciais.
Contrato de Prestação de Serviços de Operações de Logística
Em 23 de março 2006, celebramos com a Delta Records Comércio, Serviços e Armazenagem Ltda. (“Delta”),
um Contrato de Prestação de Serviços de Operação Logística e Outras Avenças. Este contrato, tem por objeto: (i)
a administração e execução das operações de recebimento, armazenagem, movimentação, acondicionamento,
agendamento de entregas e transporte de produtos acabados consignados por nós até nossos clientes; (ii)
utilização de equipamentos, mão-de-obra, serviços administrativos e controle quantitativo dos produtos
armazenados adequados aos fins do contrato; e (iii) gestão e acompanhamento de todo processo de atendimento
aos nossos clientes, inclusive com a emissão de relatórios de despesas e performance e fornecimento de
comprovantes de entrega. O contrato possui condição de exclusividade dos serviços prestados pela Delta, sendo
que ela não pode prestar serviços a outras empresas que venham a concorrer conosco na área de automação
comercial, tais como fabricantes, distribuidores ou revendas de produtos. Adicionalmente, há uma estipulação de
prazos de entrega (transit time) para os transportes realizados pela Delta, observando, que estes prazos deverão,
obrigatoriamente, atingir um percentual mínimo de eficiência (service level agreement). É estipulado que, para
as capitais dos Estados, o prazo de entrega deverá entre 1 e 3 dias úteis, com uma performance de entrega de
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97% a 98%. Se for adicionado um dia ao transit time, a performance de entrega deverá ser de 98% a 100%, e,
caso houver o acréscimo de dois dias ao transit time, a performance de entrega deverá ser de 100%. Para
entregas no interior dos Estados, a performance de entrega deverá ser de 100%. Caso o percentual de eficiência
dos prazos de entrega seja inferior ao estabelecido para cada Estado, seja capital ou interior, a Delta deverá pagar
multa de 2% ao dia sobre os valores que nós pagaremos a título de remuneração. A Delta receberá, mensalmente,
remuneração pelos serviços prestados. O contrato tem vigência de 12 meses, com possibilidade de renovação, e
apresenta condições usuais de rescisão para esse tipo de operação.
Contrato de Prestação de Serviços – GSR7
A GSR7 celebrou, em 01 de abril de 2004, Contrato de Prestação de Serviços com a Ingênico do Brasil Ltda.
(“Ingênico”) como contratante. O contrato tem por objeto a prestação de serviços de laboratório e gestão de
movimentação logística de equipamentos, observando que estes serviços são realizados em equipamentos e seus
subconjuntos. A GSR7 poderá subcontratar os serviços a serem prestados, desde que sejam resguardados os
interesses da Ingênico e garantida a qualidade do atendimento aos clientes finais. Neste caso, a GSR7 assumirá
integral responsabilidade decorrente de serviços prestados por seus subcontratados. A Ingênico poderá fiscalizar
os serviços contratados, podendo interromper os serviços que não estejam sendo executados de acordo com a boa
técnica ou em desacordo com os projetos especificados. O pagamento dos serviços prestados será feito mediante
fatura a ser enviada à Ingênico pela GSR7, observando que os preços variam conforme o serviço prestado. O
prazo deste contrato é de 60 meses, podendo ser prorrogado somente por meio de comunicação, por escrito, pela
parte interessada, e mediante expressa manifestação de concordância da outra parte. Este contrato possui
condições usuais de rescisão para esse tipo de operação. As partes obrigam-se a manter absoluto sigilo acerca de
informações confidenciais que venham a conhecer em decorrência da celebração deste contrato.
Contingências Judiciais e Administrativas
Atualmente, somos parte em diversos processos administrativos e judiciais decorrentes do curso normal de
nossos negócios, os quais versam sobre questões fiscais, cíveis e trabalhistas. Em 31 de dezembro de 2006, o
valor dos processos nos quais figurávamos como parte passiva representava uma contingência total de,
aproximadamente, R$5,7 milhões, sendo que foi constituída uma provisão de R$15,9 milhões em nosso balanço,
como segue:
Contingências em
Provisão em
Depósitos Judiciais em
31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
de 2006
de 2005
de 2006
de 2005
de 2006
de 2005
Cível
280,6
449,9
158,5
0,3
28,3
Trabalhista
509,2
681,8
93,4
12,2
12,2
(2)
Tributário
1.170,7
17.791,1
9.172,1
15.673,8
722,3
693,6
9.172,1(2)
15.925,7
734,8
734,1
Total
1.960,5
18.922,8(1)
(1)
Incluindo as contingências decorrentes das aquisições da GEMCO e da GSR7 mencionadas abaixo, nos valores de R$11,2 milhões e R$2,0
milhões, respectivamente.
(2)
Incluindo as provisões no valor de R$8,8 milhões contabilizadas na GEMCO.
(em R$ mil)

Durante as negociações de aquisição da GEMCO foram identificados possíveis riscos de contingências passivas
decorrentes de práticas tributárias e previdenciárias adotadas em suas atividades pela administração antiga da
empresa, razão pela qual, por decisão da nova Administração, foi provisionado em seu balanço o valor de
R$11,2 milhões para contingências ainda não materializadas. Em contrapartida, foi reconhecido no ativo o
montante de R$7,5 milhões, referente ao valor da garantia contratual prestada pelos ex-acionistas da GEMCO.
Em relação à GSR7, também durante o processo de aquisição, foram identificados possíveis riscos de
contingências passivas decorrentes de práticas tributárias e previdenciárias adotadas em suas atividades pela
admnistração antiga da empresa, pelas quais, por decisão da Administração, foi provisionado em seu balanço o
valor R$2,0 milhões para contingências ainda não materializadas. Em contrapartida, foi reconhecido no ativo o
montante de R$2,0 milhões, referente ao valor da garantia contratual prestada pelos ex-acionistas da GSR7
O cálculo dos valores a serem provisionados é feito com base nas contingências classificadas por nossos
assessores jurídicos externos, responsáveis pela condução dos processos, como provável perda, para os quais são
provisionados 100% dos valores das causas.
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Processos de Natureza Tributária e Previdenciária
Em 31 de dezembro de 2006, a Bematech figurava como parte passiva em dez processos judiciais e
administrativos que versavam sobre matéria tributária e previdenciária, os quais tinham por objeto contingência
total no valor aproximado de R$3,6 milhões, dos quais R$2,5 milhões encontravam-se provisionados. A provisão
em questão refere-se, principalmente, a um auto de infração lavrado pelo INSS referente à concessão de cartão
de benefícios para funcionários da empresa.
A GEMCO, em 31 de dezembro de 2006, figurava como parte passiva em dez processos administrativos de mesma
natureza, os quais tinham por objeto contingência total no valor aproximado de R$977 mil, não provisionados em
razão de as chances de perda terem sido classificadas por nossos assessores jurídicos como remotas.
A GSR7 não é parte passiva em processos judiciais e/ou administrativos que versem sobre matéria tributária e
previdenciária.
Processos de Natureza Cível
Em 31 de dezembro de 2006, figurávamos como parte passiva em 26 processos judiciais que versavam sobre
matéria cível, e a GEMCO figurava como parte em duas ações sobre matéria cível, os quais envolvem contingência
total no valor aproximado de R$449,9 mil, dos quais aproximadamente R$158,5 mil encontravam-se provisionados.
De forma geral as ações cíveis das quais figuramos como parte têm por objeto reivindicações movidas por clientes
finais de produtos e serviços prestados, sendo que a maioria está vinculada a processos movidos por consumidores
alegando defeito de produtos vendidos, requerendo a restituição dos valores pagos e por consumidores que tiveram
seus nomes inscritos no SERASA ou SPC, requerendo indenização por danos morais.
Processos de Natureza Trabalhista
Em 31 de dezembro de 2006 figurávamos como parte passiva em sete ações trabalhistas, e a GEMCO figurava
como parte em quatro ações trabalhistas. O valor total envolvido nessas ações trabalhistas é de aproximadamente
R$681,8 mil. No entanto, o valor envolvido nas ações com real probabilidade de perda, segundo a avaliação de
nossos advogados, é de aproximadamente R$93,4 mil, os quais encontravam-se devidamente provisionados. Dentre
as ações propostas contra nós, há indenizações por danos morais, não-recebimento de horas trabalhadas e demais
benefícios, horas extras, férias não gozadas, multa rescisória, equiparação salarial e recebimento de auxílio doença.
Evento Superveniente – Potencial Litígio
Em 04 de abril de 2007, nós, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta fomos informados pelos
procuradores do Sr. Alexandre Freire Nunes, que manteve relação jurídica com nossa Companhia nos dois
últimos anos relativamente à nossa gestão empresarial, nos termos da Ata de Reunião do Conselho de
Administração em que foi eleito para o cargo de nosso Diretor estatutário, e do Contrato de Prestação de
Serviços de Gestão Empresarial celebrado entre nós e a Millenium Brasil Consultoria e Participações S/C Ltda.,
que tem como sócio o Sr. Alexandre Freire Nunes, o qual, inconformado com o término de sua prestação de
serviços à nossa Companhia, tem a intenção de ingressar em juízo para discutir a natureza do relacionamento e
valores decorrentes de tal relação, inclusive com alegações de dano moral. Em 11 de abril de 2007, publicamos
Comunicado ao Mercado no jornal Gazeta Mercantil dando ciência de tal fato ao mercado.
Os supostos fatos apresentados pelos procuradores do Sr. Alexandre Freire Nunes pretendem envolver direitos
decorrentes de um possível vínculo de emprego, que somam, segundo estimativas pessoais dos próprios
procuradores do Sr. Alexandre Freire Nunes, quantia correspondente a aproximadamente R$17,8 milhões. Em 17
de abril de 2007, tivemos conhecimento que o Sr. Alexandre Freire Nunes ajuizou referida ação trabalhista
contra nós em 16 de abril de 2007; entretanto, ainda não fomos legalmente citados sobre tal demanda, nem
tivemos acesso à petição inicial e seu conteúdo.
Após consulta aos nossos assessores legais independentes, não acreditamos que quaisquer valores a serem disputados
estejam próximos ao valor pleiteado pelo Sr. Alexandre Freire Nunes, seja por uma conclusão judicial, seja por uma
composição extrajudicial, e acreditamos que, caso uma ação seja efetivamente ajuizada, a conclusão final sobre as
questões acima indicadas seguirá o trâmite normal de um processo dentro dos lindes do direito material e processual da
legislação brasileira, inclusive quanto ao tempo de conclusão de tal processo, que poderá durar anos.
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AQUISIÇÕES RECENTES
Contrato de Aquisição – GSR7 (51%)
A Bematech, na condição de adquirente, celebrou em 21 de novembro de 2006, o Contrato de Compra e Venda
de Ações da GSR7 Serviços para Tecnologia da Informação S.A., com a Maxlen Sociedad Anonima (“Maxlen”)
e Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro (“Pedro”), na qualidade de alienantes, e Paula Cristina Buzzinaro Ribeiro e
a GSR7, como partes intervenientes. O objeto do contrato era a venda, cessão e entrega de ações da GSR7
representativas de 51% de seu capital social total.
O valor pago no fechamento aos vendedores, utilizado como adiantamento, foi de R$10,5 milhões aos alienantes.
O valor restante da aquisição será pago em três parcelas, da seguinte forma:
Valor a ser pago em maio de 2007
Valor a ser pago em maio de 2008
Valor a ser pago em maio de 2009
51% x 1/3 x 4,5 x EBITDA ajustado(1) da 51% x 1/3 x 4,5 x EBITDA ajustado(2) da 51% x 1/3 x 4,5 x EBITDA ajustado(3) da
GSR7 do período de 12 meses iniciado em GSR7 do período de 12 meses iniciado em GSR7 do período de 12 meses iniciado em 01
01 de maio de 2006 e encerrado em 30 de 01 de maio de 2007 e encerrado em 30 de de maio de 2008 e encerrado em 30 de abril
abril de 2007 - 3,5 milhões* - valor das abril de 2008 - 3,5 milhões* - valor das de 2009 - 3,5 milhões* - valor das perdas
perdas incorridas entre a data de assinatura e perdas incorridas entre 01 de maio de 2007 e incorridas entre 01 de maio de 2008 e 30 de
30 de abril de 2007.
30 de abril de 2008.
abril de 2009 - valor da parcela retida(4).
(1)
Ajustado por uma metodologia utilizada exclusivamente para o contrato, que considera uma contribuição da Bematech de R$0,5 milhão.
* O valor deve ser corrigido pelo IPCA/IBGE da data do fechamento da operação até a respectiva data de pagamento.
(2)
Ajustado por uma metodologia utilizada exclusivamente para o contrato, que considera uma contribuição da Bematech de R$3,8 milhões.
(3)
Ajustado por uma metodologia utilizada exclusivamente para o contrato, que considera uma contribuição da Bematech de R$6,9 milhões.
(4)
Nós podemos reter o pagamento da terceira parcela, em garantia do pagamento pelos vendedores de obrigações de indenizar.

Pelo contrato, podemos pagar antecipadamente os valores acima mencionados as parcelas do pagamento
restante, mediante notificação aos vendedores, cujo pagamento é similar à forma do pagamento restante. Em
caso de atraso de pagamento das parcelas, serão acrescidos aos valores devidos e não pagos no vencimento, juros
moratórios de 1% ao mês, calculados pro rata temporis entre a data de seu vencimento até a data de seu efetivo
pagamento. Além das ações da GSR7, foram dadas como garantia dividendos que nos são devidos, os quais
serão depositados em uma conta de investimentos, na forma de conta vinculada, e cujo saldo será utilizado para a
aquisição de CDBs (certificados de depósito bancário, cotas de fundos de investimento em certificados de
depósito bancário ou instrumento de aplicação financeira equivalente adquiridos junto a instituição financeira de
primeira linha), os quais serão caucionados em favor do vendedores, conforme Contrato de Penhor de CDBs –
Dividendos. Os rendimentos líquidos dos CDBs serão reinvestidos para aquisição de novos CDBs, os quais
ficarão sujeitos ao penhor. Após nosso adimplemento, resgataremos o saldo dos CDBs empenhados, se houver.
A qualquer momento podemos substituir essas garantias, desde que os vendedores aceitem por escrito.
Em regra, os vendedores assumem responsabilidade pelas obrigações decorrentes de atos ou fatos ocorridos
anteriormente ao fechamento dessa aquisição que não estavam provisionadas nas demonstrações financeiras da
GSR7, observando-se certas limitações temporais (até 30 de abril de 2011) e materiais (que podem chegar até o
valor da terceira parcela). A compradora pode reter parte dos valores da terceira parcela em garantia do
pagamento das obrigações de indenizar dos vendedores.
Acordo de Acionistas e Contrato de Opção de Permuta ou Venda e de Compra de Ações da GSR7
Serviços para Tecnologia da Informação S.A. (“Acordo GSR7”)
Em 21 de novembro de 2006, celebramos o Acordo GSR7 com a Maxlen, Pedro Augusto Carvalho Ribeiro, na
qualidade de acionistas da GSR7, e GSR7 e Paula Cristina Buzzinaro Ribeiro como intervenientes e anuentes,
por meio do qual as partes, dentre outros assuntos, estipularam obrigações e direitos como acionistas da GSR7 e
estabeleceram outorgas de permuta ou venda e compra de ações da GSR7 e de titularidade da Maxlen e de Pedro
(49% menos cinco ações ONB).
As ações ordinárias ONA da GSR7 conferem aos seus titulares, dentre outros direitos, o de elegerem, em
separado, três membros do Conselho de Administração da GSR7 e indicarem o Diretor Financeiro da GSR7. As
ações ordinárias ONB da GSR7 conferem aos seus titulares, dentre outros direitos, o de elegerem, em separado,
dois membros do Conselho de Administração da GSR7 e indicarem o Diretor Presidente da GSR7. Cada ação
ordinária da GSR7 dará direito a um voto nas Assembléias Gerais da GSR7, sendo que, dentre outras matérias,
dependerão do voto afirmativo da totalidade dos acionistas detentores das Ações ONA e ONB, as seguintes: (i)
qualquer alteração do Estatuto Social da GSR7; (ii) transformação, fusão, incorporação, cisão e participação em
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outra sociedade ou grupo de sociedades; (iii) abertura de capital da GSR7; (iv) aprovação da política de
dividendos; e (v) dissolução ou liquidação da GSR7.
Adicionalmente, as partes estipularam opção de permuta ou troca em caso de registro para negociação de valores
mobiliários de emissão da Bematech. A opção foi exercida pela Bematech em 02 de fevereiro de 2007 e, em 15
de fevereiro de 2007, as partes celebraram o Contrato de Permuta e de Compra e Venda de Ações, por meio do
qual a Bematech adquiriu as ações remanescentes da GSR7 (49% menos cinco Ações ONB) de titularidade da
Maxlen e de Pedro, da seguinte forma: (i) 79,8% das ações adquiridas foram permutadas por ações ordinárias da
Bematech representativas de 10% de seu capital social; e (ii) o restante, 20,2%, será pago no quinto dia após a
primeira liquidação financeira da presente Oferta, estando o valor estimado de R$17,6 milhões, sujeito a ajustes
financeiros estipulados no contrato.
Desta forma, a Bematech passou a deter a totalidade do capital social da GSR7 menos cinco ações ONB, que
permanecem com a Maxlen (três ações ONB) e com Pedro (duas ações ONA).
Esse acordo ainda prevê cláusulas usuais de restrição de transferência de ações, direito de preferência e de venda
conjunta.
Contrato de Aquisição – GEMCO
Foi firmado em 16 de outubro de 2006, Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, onde nós
figurávamos como parte compradora, o Brasil 21 e Nelson Massud como parte vendedora e a GEMCO e Fabíola
Baster Massud como intervenientes-anuentes.
O objeto do contrato era a venda, cessão e transferência de 100% das ações da GEMCO, ou seja, 100% da
participação acionária da GEMCO, considerando que (i) o Brasil 21 detinha 340.718 ações de emissão da GEMCO,
o que configurava a 44,8995% do capital social total da GEMCO, (ii) Neslon Massud detinha 449.479 ações, que
equivalia a 54,4386% do capital social total, e (iii) o restante da participação acionária, de 0,6619%, foi adquirida
por Nelson Massud, com a finalidade de incluir estas ações à venda. A compra incluía todos rendimentos e
dividendos, declarados ou não, das ações. O valor total a ser pago aos vendedores, pela totalidade das ações, é de
R$58,5 milhões, o qual será dividido em cinco parcelas, bem como de um montante variável, da seguinte forma:
Valor Pago na
Data de Fechamento(1)
R$9,0 milhões(2)
(1)

Janeiro de 2007
R$9,5 milhões*

Abril de 2007
R$10,0 milhões*

Outubro de 2007 Janeiro de 2008
Parcela Variável
R$10,0 milhões* R$20,0 milhões* Atrelado ao desempenho da
GEMCO no exercício de 2007,
cujo limite é de R$20 milhões*

Concomitantemente ao fechamento da vendas das ações.
Concomitantemente a este pagamento, realizamos um adiantamento para futuro aumento de capital da GEMCO, no valor de R$1,0
milhão, a ser integralizado em duas parcelas de R$0,5 milhão, sendo a primeira na data de fechamento e a segunda em 31 de janeiro de
2007.
* O valor deve ser corrigido pelo IGP-M/FGV da data de fechamento da operação até a respectiva data de pagamento.
(2)

Em caso de atraso de pagamento das parcelas, será aplicada multa moratória de 10% sobre o valor devido e não
pago. Em relação às nossas obrigações, foi dada como garantia (i) quatro fianças bancárias emitidas pelo Banco
Itaú BBA S.A., com valor global de R$50,0 milhões; e (ii) penhor de 50% mais uma ação, da totalidade das
ações integrantes da venda, em favor dos vendedores. Possuímos direito de voto referente às ações empenhadas.
No entanto, não podemos (i) votar de forma que prejudique os negócios da GEMCO no curso normal de suas
atividades; (ii) não propor e votar contrariamente a qualquer medida que prejudique ou possa prejudicar o penhor
ora constituído, as garantias ou direitos dos vendedores do contrato ou do contrato de penhor; e (iii) dependemos
da aprovação prévia dos credores pignoratícios e/ou de Nelson Massud para aprovar certas matérias, como
emissão de valores mobiliários, venda de ativos que representem, individual ou coletivamente, mais de 5% do
patrimônio líquido da GEMCO, modificações estatutárias na estrutura administrativa da GEMCO, celebração de
acordos com certas partes relacionadas ou de acordos que excedam, isolada ou coletivamente, R$5,0 milhões.
Compradores e vendedores respondem respectivamente por 50%, cada um, pelas obrigações decorrentes de atos
ou fatos ocorridos anteriormente ao fechamento dessa aquisição que não estavam provisionadas nas
demonstrações financeiras da GEMCO. A responsabilidade dos vendedores está limitada ao valor de R$7,5
milhões que devem ser depositados em conta vinculada.
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ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Somos administrados por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, de acordo com o nosso Estatuto
Social.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, responsável pelo estabelecimento das
nossas políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a nossa estratégia de longo prazo, o controle e a
fiscalização de nosso desempenho. É responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão
dos nossos Diretores. 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.
Nosso Estatuto Social estabelece que nosso Conselho de Administração será constituído de, no mínimo, cinco e,
no máximo, sete membros titulares, dos quais um será o Presidente e outro o Vice-Presidente, todos acionistas.
Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral Ordinária para um mandato unificado de um ano, podendo ser
reeleitos e destituídos a qualquer momento, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a
investidura de seus sucessores. Poderão ser eleitos para o Conselho de Administração, ainda, membros suplentes
em igual número ou inferior ao número máximo de membros titulares. Segundo o Regulamento do Novo
Mercado, no mínimo, 20% de nossos conselheiros deverão ser Conselheiros Independentes. Para mais
informações sobre Conselheiros Independentes, vide Seção “Práticas de Governança Corporativa”.
Nosso Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre
que se fizer necessário discutir e deliberar sobre assunto relevante, podendo as reuniões serem convocadas por
seu Presidente ou por seu Vice-Presidente, ou, ainda, pela maioria dos seus membros, com antecedência mínima
de três dias úteis, através de carta ou telegrama. As reuniões são realizadas, preferencialmente, em nossa sede,
sendo admitidas, excepcionalmente, reuniões por meio de teleconferências, videoconferências ou qualquer outro
meio eletrônico ou tecnológico disponível.
Os membros do Conselho de Administração poderão expressar seus votos nas reuniões por meio de carta,
declaração ou mensagem, encaminhadas à Companhia por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio
eletrônico ou tecnológico disponível, anteriormente ou durante a realização da reunião.
O quorum de instalação das reuniões do Conselho de Administração é determinado com base no número de
membros titulares: (i) caso o Conselho de Administração seja composto de sete membros titulares, o quorum de
instalação será de cinco membros em primeira convocação e de qualquer número de presentes em segunda
convocação; e (ii) caso o Conselho de Administração seja composto de cinco ou seis membros titulares, o
quorum de instalação será de quatro membros em primeira convocação e de qualquer número de presentes em
segunda convocação. O intervalo entre cada convocação será de, no mínimo, três dias úteis.
Qualquer que seja o número de membros em que se compõe nosso Conselho de Administração, o quorum de
deliberação será sempre o da maioria simples dos membros presentes às reuniões ou que tiverem manifestado
seu voto na forma de nosso Estatuto Social. Em caso de empate das deliberações, o Presidente do nosso
Conselho de Administração terá o voto de qualidade.
A Assembléia Geral determinará, pelo voto da maioria, não se computando os votos em branco, previamente à
sua eleição, o número de cargos do nosso Conselho de Administração a serem preenchidos em cada exercício,
observado o mínimo de cinco membros. A Lei das Sociedades por Ações, combinada com a Instrução CVM nº
282, de 26 de junho de 1998, permite a adoção do processo de voto múltiplo, mediante requerimento por
acionistas que representem, no mínimo, 5% de nosso capital social votante.
Na data deste Prospecto, o nosso Conselho de Administração era formado por 11 membros, os quais foram
eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada em 06 de março de 2007, todos com mandato até abril de 2008.
A tabela a seguir apresenta os nomes, idades, posições e datas de posse e de término do mandato dos integrantes
de nosso Conselho de Administração, na data deste Prospecto:
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Idade
Cargo
Data de Posse
Término do Mandato(1)
Nome
Wolney Edirley Gonçalves Betiol
42
Presidente
06 de março de 2007
2008
Demetrios Lambros
64
Vice-Presidente
06 de março de 2007
2008
Francisco Alberto Vieira de Araújo
62
Suplente
06 de março de 2007
2008
Virgílio Moreira Filho
48
Conselheiro
06 de março de 2007
2008
Emílio Batista Gomes
49
Suplente
06 de março de 2007
2008
Marcos Slaviero
56
Conselheiro
06 de março de 2007
2008
2008
Newton Slaviero Júnior
43
Suplente
06 de março de 2007
Ricardo Alberto Arouca Cidale*
45
Conselheiro
06 de março de 2007
2008
Luiz André Vaz de Carvalho Rabello*
39
Conselheiro
06 de março de 2007
2008
Arthur Eduardo Sá de Vilemor Negri*
43
Conselheiro
06 de março de 2007
2008
Osvaldo Cesar Carrijo*
52
Suplente
06 de março de 2007
2008
* Conselheiro Independente
(1)
O mandato dos membros do Conselho de Administração se encerra na Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007.

Informações sobre os Membros de nosso Conselho de Administração
Apresentamos, a seguir, breves informações biográficas dos membros titulares e suplentes de nosso Conselho de
Administração:
Conselheiros Titulares
Wolney Edirley Gonçalves Betiol, 42. Graduado em Engenharia Industrial Elétrica pelo Centro Federal de
Educação Tecnológica do Paraná, Mestrado em Informática Industrial pelo Centro Federal de Educação
Tecnológica do Paraná, e possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas – Curitiba, Paraná. Foi: (i) co-fundador da
Companhia em 1990; (ii) entre 2001 e 2003, Diretor da Abinee – Associação Brasileira da Indústria EletroEletrônica; (iii) entre 2002 e 2003 e 2004 e 2005, Vice-Presidente e Presidente da Afrac – Associação dos
Fabricantes e Revendedores de Equipamentos de Automação Comercial, respectivamente; (iv) no período de
1999 à 2001, o 1º Vice-Presidente, e no período entre 2002 e 2004, Presidente da Sinaees-PR – Sindicato das
Indústrias Eletro-Eletrônicas e Similares do Estado do Paraná; e (v) entre 2004 e 2007, Vice-Presidente da FIEPFederação das Indústrias do Paraná. Atualmente é: (i) Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
e (ii) membro da Diretoria da Companhia.
Demetrios Lambros, 64. Graduado em Engenharia Civil e em Matemática ambos pela Universidade Federal do
Paraná em 1965. Foi professor de Geometria Analítica e Cálculo Numérico, entre 1966 e 1969, e é professor de
Mecânica dos Fluídos, Hidráulica, Engenharia dos Recursos Hídricos e Projetos de Obras Hidráulicas do Curso
de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná, desde 1969. Ademais, foi Diretor de Planejamento do
grupo JARI (Florestas Monte Dourado, Caulim da Amazônia, Jarí Energética) e da CAEMI (Companhia
Auxiliar de Empresas de Mineração). Atuou ainda na área de Planejamento, Projeto e Construção de Usinas
Hidrelétricas na Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL e na Centrais Elétricas do Sul do Brasil –
ELETROSUL. Atualmente é: (i) Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) acionista e
Diretor da F.V.de Araújo S.A. – Madeiras, Agricultura, Indústria e Comércio; (iii) Diretor da AVA Participações
e Empreendimentos Ltda.; e (iv) Diretor da SITA-CONCREBRAS, desde 1990. É ainda acionista e Conselheiro
da Companhia desde 1991, tendo sido presidente do Conselho de Administração da Companhia de 2000 a 2004.
Virgilio Moreira Filho, 48. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná.
Atualmente é: (i) Membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) membro do Conselho de
Administração do grupo Itambé; (iii) Diretor da Fosforeira Brasileira S.A.; (iv) Vice-Presidente da Federação das
Indústrias do Paraná; e (v) Secretário da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul do Governo do Estado
do Paraná. Desde 1976, o Sr. Virgilio é sócio e Diretor do grupo Sopaco – Sociedade Paranaense Comercial e
Importadora Ltda.
Marcos Slaviero, 56. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná. Integra o
Conselho de Administração da Companhia, além de ser Diretor da F. Slaviero e Filhos S.A. Indústria e Comércio
de Madeiras e da Slaviero Comercial S.A. É membro do Conselho da SIRAMA – Participações, Administração e
Transportes Ltda. e sócio gerente da MFS Participações Ltda.
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Ricardo Alberto Arouca Cidale, 45. Graduado em Business School (1982) e Master Science (1985) pela Texas
A&M University, e latus sensus MBA em Governança Corporativa pela IBMEC. Atuou durante sete anos como
Gerente Geral em empresas de hardware como Dell e Compaq e, de 1998 a 2002, como Vice Presidente de
Vendas na RealNetworks para a América do Norte, América Latina e Sul da Europa. A partir de 2003 assumiu o
controle de operações da LabOne no mundo e é também sócio gerente da Bataguaçu Capital. Além de membro
do Conselho de Administração da Companhia, é também Conselheiro de Administração da Empresa Automatos,
provedora de serviços na web.
Luiz André Vaz de Carvalho Rabello, 39. Graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. Atualmente é membro do Conselho de Administração da Companhia, além de ser Sócio e
Diretor Comercial da Quadrante Investimentos. Atuou como auditor na Ernst & Young entre 1988 e 1990. Entre
1991 e 1997 atuou no Banco Garantia, principalmente como analista de investimentos. No Banco Merrill Lynch,
entre 1997 e 2000, foi o VP responsável pela estruturação e manutenção da base de clientes institucionais
brasileiros na área de corretagem de ações. De 2000 a 2001 foi Diretor Executivo da Ruralpoint, empresa de
tecnologia com foco no setor agropecuário. Entre os anos de 2001 e 2003 foi VP no JP Morgan Chase, atuando
na área de corretagem de ações. Desde 2003 é sócio da Quadrante Investimentos, sendo um de seus fundadores.
Arthur Eduardo Sá de Vilemor Negri, 43. Graduado em Análise de Sistemas pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, cursou pós-graduação em Marketing, pela mesma Universidade. Tem especialização
em Gestão Avançada de Negócios pela FDC/INSEAD. Foi Presidente da Blockbuster do Brasil nos períodos de
outubro de 2006 a janeiro de 2007 e de agosto de 2001 a maio de 2005. Entre maio de 2000 e julho de 2001 foi
Vice-Presidente de Operações desta mesma empresa. Foi Diretor Comercial da FINIVEST Negócios de Varejo
de maio de 2005 a setembro de 2006. Atuou ainda como Gerente de Marketing para o Mercado Corporativo da
Brasil Telecom no período de 1999 a 2000 e anteriormente como Gerente da Shell Brasil, destacando-se por ter
sido responsável pelo lançamento da marca Select de lojas de conveniência. É membro do Conselho de
Administração da Companhia.
Conselheiros Suplentes
Francisco Alberto Vieira de Araújo, 62. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do
Paraná em 1970. Atuou como: (i) Diretor da Cia Metropolitana de Automóveis (1971-1995); (ii) entre 1986 e
1990, Diretor da empresa Rio D’Areia Agro-Florestal S.A.; (iii) entre 1985 e 1990, Diretor da empresa SitaConcrebrás Transportes Rodovários; (iv) entre 1990 e 1999, Diretor da Companhia de Fósforos Irati; (v)
Presidente do Conselho de Administração da Companhia nas gestões de 1992 e 1999; e (vi) entre 1992 e 1995,
Diretor da empresa LeLac Veículos S.A. Atualmente é: (i) Diretor-Presidente da AVA-Participações e
Empreendimentos Ltda.; (ii) Diretor-Sócio-Gerente da SIRAMA – Participações e Transportes Ltda.; e (iii)
Diretor-Sócio-Gerente da SOPARELI – Sociedade Paranaense de Reflorestamento Ltda.
Emílio Batista Gomes, 49. Graduado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV e pós-graduado na
mesma área pela CEAG-FGV. Atualmente compõe o Conselho de Administração da Companhia e da
Companhia de Cimento Itambé S.A., é Diretor da Emilio B. Gomes & Filhos S.A. – Indústria Comércio e
Exportação de Madeiras de Irati, Diretor da Fosforeira Brasileira S.A., Diretor da Itambé Energética S.A. e
Diretor da Sopareli Reflorestamento S.A.
Newton Slaviero Junior, 43. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação de Estudos do Paraná. É
membro do Conselho de Administração da Companhia, além de ser Diretor (i) da F. Slaviero e Filhos S.A.
Indústria e Comércio de Madeiras; (ii) da Companhia de Automóveis Slaviero; e (iii) da Sopaco Ltda. É membro
do Conselho da SIRAMA – Participações, Administração e Transportes Ltda. e Sócio-Gerente da Newton
Slaviero Administrações e Participações Ltda.
Osvaldo César Carrijo, 52. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Uberlândia, em 1980.
Possui sua carreira vinculada a área de Marketing e Estratégias de Mercado para o varejo, especializou-se pela
Fundação Dom Cabral e Insead no Programa de Gestão Avançada, em varejo Alimentar pela Fleming Retail
University e em sistemas de informação pela IBM. Atuou no Grupo Martins entre fevereiro de 1980 e fevereiro
de 2004, tendo liderado nos últimos dez anos todos os programas de marketing de organização. É membro (i) do
Conselho Executivo da Empresa Le Postiche Ltda.; (ii) do Conselho da Universidade Cândido Mendes em Minas
Gerais; (iii) do Conselho Pedagógico da Escola Nacional de Supermercados; (iv) do Grupo da Associação
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Brasileira de Atacados e Distribuidores; e (v) do Conselho de Administração da Companhia. Fundou a Multcom,
uma empresa de consultoria e desenvolvimento de negócios, em 2004.
O endereço comercial dos membros de nossa Diretoria é o endereço de nossa filial localizada na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Estrada de Santa Cândida, 263, Santa Cândida, CEP 82630-490.
Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
Nosso Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer comitês técnicos e consultivos,
com objetivos e funções definidos, integrados por membros dos órgãos de nossa administração ou não. Caso
sejam estabelecidos, caberá ao nosso Conselho de Administração definir as normas aplicáveis aos comitês,
incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento.
Atualmente, possuímos os seguintes comitês instalados:
Comitê de Estratégia
Nosso Comitê de Estratégia é um órgão técnico e consultivo de funcionamento não-permanente, constituído para
auxiliar nosso Conselho de Administração no cumprimento de suas responsabilidades relativas às áreas de
estratégia de longo prazo e seu planejamento, sendo responsável por analisar assuntos relacionados ao
planejamento de negócios, estratégias futuras, questões pertinentes à concorrência e definição de premissas
orçamentárias. É composto por três membros, sendo eles Demetrios Lambros, Ricardo Alberto Arouca Cidale,
Wolney Edirley Gonçalves Betiol, Luiz André Vaz de Carvalho Rabello e Marcel Martins Malczewski, com
prazo de mandato idêntico ao mandato dos membros do Conselho de Administração.
Comitê de Remuneração
Nosso Comitê de Remuneração é um órgão técnico e consultivo de funcionamento não-permanente, constituído
para auxiliar nosso Conselho de Administração no cumprimento de suas responsabilidades relativas às áreas de
finanças, orçamento e controle, gestão de talentos, remuneração de executivos, assuntos legais, novos negócios,
investimentos, relacionamento com o mercado e investidores, acompanhamento de resultados da Companhia e
de desempenho de executivos, sendo responsável por analisar assuntos relativos à remuneração da Diretoria e
políticas de remuneração estratégicas de nossos colaboradores com o objetivo de motivá-los e de reter talentos. É
composto por três membros, sendo eles Virgílio Moreira Filho, Emílio Batista Gomes, Francisco Alberto Vieira
Araújo e Marcel Martins Malczewski, com prazo de mandato idêntico ao mandato dos membros do Conselho de
Administração.
Diretoria
Nossa Diretoria é responsável pela condução dos negócios sociais e pela prática de todos os atos necessários ou
convenientes para tanto, ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou pelo nosso Estatuto Social, atribuída a
competência à Assembléia Geral ou ao Conselho de Administração.
Nossa Diretoria é composta de, no mínimo, dois e, no máximo, cinco membros, acionistas ou não, residentes no
País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração para um mandato de um ano, que
deverá coincidir com o mandato fixado para os membros do Conselho de Administração, permitida a reeleição.
Nossa Diretoria terá, necessariamente, um Diretor Presidente, e os demais Diretores, quando eleitos, terão a
denominação e as atribuições estabelecidas pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração
designará um dos Diretores para a função de Diretor de Relações com Investidores.
Nossa Diretoria reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocada por
qualquer dos Diretores. As deliberações de nossa Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos membros
presentes às reuniões ou que tiverem manifestado seu voto na forma de nosso Estatuto Social.
Nossos Diretores têm responsabilidades individuais estabelecidas pelo nosso Estatuto Social e pelo Conselho de
Administração.
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A tabela a seguir apresenta os nomes, idades, posições e datas de posse e de término do mandato dos integrantes
de nossa Diretoria, na data deste Prospecto:
Cargo
Data de Posse
Término do Mandato(1)
Diretor Presidente
06 de março de 2007
2008
Diretor Vice-Presidente
06 de março de 2007
2008
Corporativo
Luciano Sfoggia
37
Diretor Vice-Presidente de
06 de março de 2007
2008
Finanças e de Relações com
Investidores
Luiz Carlos Valle Ramos
48
Diretor de Desenvolvimento
06 de março de 2007
2008
Organizacional
Marcelo Lomonaco Coppla
38
Diretor de Desenvolvimento de
06 de março de 2007
2008
Negócios
(1)
O mandato dos membros da Diretoria se encerra na Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2007.
Nome
Marcel Martins Malczewski
Wolney Edirley Gonçalves Betiol

Idade
42
42

Informações sobre nossos Diretores
Apresentamos, a seguir, breves informações biográficas sobre cada membro de nossa Diretoria:
Marcel Martins Malczewski, 42. Formado em Engenharia Elétrica, pela Universidade Federal do Paraná, Mestre
em Ciências, em Informática Industrial pelo CEFET Paraná, e Pós-Graduado em Management, pela Harvard
Business School nos Estados Unidos da América. Foi (i) co-fundador da Companhia em 1990; (ii) professor e
coordenador do Curso de Engenharia de Computação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná; e (iii)
Empreendedor do Ano no Setor de Tecnologia pela Ernst & Young e Revista Exame, no ano de 1999. É Diretor
Presidente da Companhia desde 2001.
Wolney Edirley Gonçalves Betiol, 42. Para informações biográficas do Sr. Wolney Edirley Gonçalves Betiol,
vide subitem “Conselho de Administração” desta seção “Administração da Companhia”.
Luciano Sfoggia, 37. Graduado em Administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
e pós-graduado em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é Vice-Presidente Financeiro e de
Relacionamento com Investidores. Possui vivência de mais de 16 anos em cargos de gerência e diretoria em
empresas de grande porte e de segmentos diversos, responsável pela gestão financeira, de custos, contábil, de
planejamento orçamentário, tecnologia da informação e relação com investidores. Anteriormente, foi diretor
financeiro da Azaléia Calçados nos últimos três anos e meio e da Renner Hermann nos quatro anos anteriores a
esse período.
Luiz Carlos Valle Ramos, 48. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
pós-graduado em Recursos Humanos pelo IAG. Possui certificado MBA PDG Executivo pela SDE-SP.
Atualmente é Diretor de Desenvolvimento Organizacional, atuando na Bematech desde fevereiro de 2006.
Possui 21 anos de forte experiência em gerenciamento, desenvolvimento e implementação de diferentes projetos,
programas, políticas e relacionamentos comerciais, atuando nas áreas de planejamento, recursos humanos,
operações, marketing e vendas em empresas de petróleo e telecomunicações, em vários estados e culturas
organizacionais distintas.
Marcelo Lomonaco Coppla, 38. Graduado em Engenharia Industrial Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações
pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná e pós-graduado em Marketing pela FAE-CDECuritiba/PR. Cursou Mergers & Acquisitions e Strategic Alliances na Wharton Scholl – University of
Pennsylvania, Estados Unidos. Atualmente é Diretor de Desenvolvimento de Negócios, atuando na Bematech
desde março de 2003. Possui mais de 11 anos de experiência em cargos gerenciais e diretoria em empresas
nacionais e multinacionais de TI e telecomunicações. Possui forte experiência na condução de vendas
corporativas, marketing, gestão tecnológica e processos de fusões e aquisições de empresas.
O endereço comercial dos membros de nossa Diretoria é o endereço de nossa filial localizada na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Estrada de Santa Cândida, 263, Santa Cândida, CEP 82630-490.
Não possuímos contrato celebrado com os Diretores eleitos na 190ª Reunião do Conselho de Administração
realizada em 06 de março de 2007. A remuneração dos mesmos é tratada pelo Conselho de Administração, que
define o pró-labore e autoriza o pagamento de valores adicionais decorrentes da inclusão em programas
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de sistema de avaliação trimestral e Programa de Participação nos Resultados, eventuais bônus adicionais pelo
atingimento de metas específicas e outros benefícios, tais como ticket car, seguro saúde, seguro de vida, vale
alimentação e refeição. Por fim, cumpre ressatar que os Srs. Luiz Carlos Valle Ramos e Marcelo Lomonaco
Coppla eram nossos colaboradores e, em razão de nossa necessidade, seus contratos de trabalho foram
rescindidos em 14 de março de 2007.
Diretoria Executiva (Não-Estatutária)
Além do Conselho de Administração e da Diretoria, nós organizamos nossa administração interna por meio de
uma diretoria interna não estatutária, a qual chamamos de “Diretoria Executiva”. A Diretoria Executiva é
formada por executivos seniores que possuem, em média, 15 anos de experiência em tecnologia e gestão,
composta da seguinte forma:
Nome
Lauro Martins Junior
José Ventura Pinto Neto
Luis Alejandro Meza Campi
Milton Ribeiro
Vilmar Casali
José Eduardo de Souza Peixoto
Wladmir Alvarez

Idade
46
46
43
40
40
35
32

Cargo
Diretor de Marketing e Vendas
Diretor de Operações
Diretor de Seviços
Diretor de Tecnologia e Inovação
Diretor Adjunto de Controladoria e Jurídico
Diretor Adjunto Financeiro e Administrativo
Diretor Adjunto Internacional

Informações sobre nossos Diretores Executivos
Apresentamos, a seguir, breves informações biográficas sobre cada membro de nossa Diretoria Executiva:
Lauro Martins Junior, 46. Graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Paulista,
especializou-se em administração de negócios e marketing pela Fundação Getúlio Vargas e em administração e
marketing global pela Emory Business School. Fez o MBA APG Internacional Executive pela Amana Key SP.
Atualmente é Diretor de Marketing e Vendas, atuando na Bematech desde abril de 2006. Possui 21 anos de
experiência gestão comercial de negócios, vendas e marketing em empresas dos segmentos de tecnologia e
telefonia.
José Ventura Pinto Neto, 46. Graduado em Engenharia Mecânica pela Fundação Educacional de Bauru – SP e
realizou MBA em Direção de Empresas pela PUC Paraná e cursou The University of Texas at Austin. Atualmente
é Diretor de Operações, atuando na Bematech desde agosto de 2005. Possui sólida vivência em mapeamento,
análise, controle e otimização de processos e negócios. Mais de 17 anos ocupando posições de gerência e
diretoria na área Industrial. Sua atuação foi focada em indústria multinacional de grande porte.
Luis Alejandro Meza Campi, 43. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidad Autónnoma
Metropolitana, México. Realizou Pós-graduação em Marketing pela Universidad Iberoamericana. Atualmente é
Diretor de Seviços, atuando na Bematech desde junho de 2006. Possui 18 anos de experiência gerencial em
funções técnicas e vendas para empresa de petróleo. Sua experiência teve foco no gerenciamento de suporte
técnico a clientes.
Milton Ribeiro, 40. Graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica,
realizou mestrado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Tecnológica de Eindhoven (TUE), na Holanda,
ocupa o cargo de Diretor de Tecnologia e Inovação desde 2007 na Bematech. Possui mais de 17 anos de
experiência em desenvolvimento de produtos eletrônicos e software. Atuou durante 12 anos no Vale do Silício,
nos Estados Unidos da América.
Vilmar Casali, 40. Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Católica de Administração e Economia de
Curitiba e pós-graduado em Logística Empresarial pela Faculdade Católica de Administração e Economia de
Curitiba. Atualmente é Diretor Adjunto de Controladoria e Jurídico, atuando na Bematech desde maio de 2000.
Possui mais de 15 anos de experiência em cargos de supervisão e gerência em empresas de auto-peças e
tecnologia, de grande e médio porte. Forte experiência na condução de processos de controladoria, auditoria,
contabilidade societária, orçamentária e gerencial, custos, planejamento tributário, jurídico e logístico.
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José Eduardo de Souza Peixoto, 35. Graduado em Engenharia Industrial Elétrico-Eletrônica pelo Centro Federal
de Educação Tecnológica do Paraná e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e
Kellogg Post-MBA Program pela Chicago Northwestern University. Atualmente é Diretor Adjunto Financeiro e
Administrativo, atuando na Bematech desde maio de 2005. Possui mais de sete anos de experiência em cargos de
supervisão e gerência em empresas de petróleo e tecnologia, de grande e médio porte. Forte experiência na
condução de processos de planejamento estratégico, financeiros e comerciais. Anteriormente, foi gerente
regional de varejo da Shell do Brasil por nove anos.
Wladmir Alvarez, 32. Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de São Paulo, com
especialização em Finanças pela Universidade de Navarra e possui MBA em Marketing pela Universidade de
São Paulo. Atualmente é Diretor Adjunto Internacional. Possui mais de dez anos de experiência em cargos
gerenciais em empresas de tecnologia. Forte experiência na condução de processos de gestão de negócios,
vendas e marketing.
Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário independente de nossa
administração e de nossos auditores independentes. O Conselho Fiscal pode funcionar tanto de forma
permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará somente no exercício social em que sua
instalação for solicitada pelos acionistas.
As principais responsabilidades do Conselho Fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever
as demonstrações financeiras da companhia aberta 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, excluindo benefícios, verbas de representação e participações nos
lucros e resultados. Adicionalmente, a Lei das Sociedades por Ações exige que o Conselho Fiscal seja composto
por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros efetivos e igual número de suplentes.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nosso Conselho Fiscal não poderá ser composto por (i)
membros de nosso Conselho de Administração; (ii) membros de nossa Diretoria; (iii) nossos empregados; (iv)
empregados de sociedade que controlamos ou de sociedade de nosso Grupo; ou (v) cônjuges ou parentes até o
terceiro grau de qualquer membro de nosso Conselho de Administração ou de nossa Diretoria.
Nosso Estatuto Social prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente que, quando instalado, será
composto de, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros efetivos e igual número de suplentes, todos
residentes no País. Segundo a Lei das Sociedades por Ações, quando o Conselho Fiscal não é permanente, pode
ser nomeado em Assembléia Geral, por requerimento de, no mínimo, 10% dos acionistas com direito a voto, ou
5% dos acionistas sem direito a voto, sendo seu mandato vigente até a primeira Assembléia Geral de acionistas
que ocorrer após a nomeação. Adicionalmente, acionistas minoritários representando no mínimo 10% do nosso
capital social têm o direito de eleger em separado um membro para o Conselho Fiscal e seu suplente.
Atualmente, nosso Conselho Fiscal está instalado. A tabela a seguir apresenta os nomes, idades, posições, datas
de posse e de término do mandato dos integrantes de nosso Conselho Fiscal, na data deste Prospecto:
Nome
Idade
Cargo
Eduardo Grande Bittencourt
69
Membro Efetivo
Francisco Sérgio Quintana da Rosa
62
Membro Suplente
Maurílio Leopoldo Schmitt
57
Membro Efetivo
José Rubens Cafareli
54
Membro Suplente
Paulo Roberto Franceschi
55
Membro Efetivo
Henrique Gaede
43
Membro Suplente
(1)
O mandato dos membros do Conselho Fiscal se encerra na Assembléia Geral
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007.
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Data de Posse
Término do Mandato(1)
06 de março de 2007
2008
06 de março de 2007
2008
06 de março de 2007
2008
06 de março de 2007
2008
06 de março de 2007
2008
06 de março de 2007
2008
Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do

Informações sobre os membros de nosso Conselho Fiscal
Apresentamos, a seguir, breves informações biográficas membros titulares e suplentes de nosso Conselho Fiscal:
Conselheiros Titulares
Eduardo Grande Bittencourt, 69. Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade Federal do Ro Grande do Sul em 1966. Cursou pós-graduação no Centro de Estudos e Pesquisas
em Administração de Empresas da mesma Universidade. Ministrou aulas de Perícia Contábil no Curso de
Especialização em Contabilidade da Universidade Federal do Ceará e na Universidade do Piauí, em setembro de
1993 e setembro de 1996, respectivamente. Atuou ainda como professor de Auditoria entre 1969 e 1976, na
mesma Universidade em que se graduou. Atualmente é membro do Conselho Fiscal (i) da Companhia; (ii) da
Brasil Telecom S.A.; (iii) da Light S.A.; (iv) do Banco do Brasil S.A.; e (v) da Tupy S.A.
Maurílio Leopoldo Schmitt, 57. Graduado em Economia, pela Universidade Federal do Paraná (1972), atuou
como Professor Assistente, no curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Paraná (1975-1994).
Entre outras atividades, coordena o Departamento Econômico da Federação das Indústrias do Estado do Paraná
(desde 1977 ); é Consultor de Economia e de Tributação da Federação do Comércio do Paraná (desde 1988) e
Assessor da Presidência da Associação Comercial do Paraná (desde 1998). Membro do Conselho de
Contribuintes do Município de Curitiba (desde 1979). Consultor Técnico da Secretaria da Fazenda do Paraná
(1991-1994). Membro da 7ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (1996-2002) e
Membro do Conselho Diretor da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança, organismo de ação social da
CNBB (desde 1994).
Paulo Roberto Franceschi, 55. Graduado em Ciências Econômicas pela FAE Business School e em Ciências
Contábeis pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, atua com escritório próprio de auditoria desde 1995.
Trabalhou na Price Waterhouse por 18 anos como Gerente de Auditorias. Participa do Conselho Econômico da
Mitra da Arquidiocese de Curitiba e do Conselho Fiscal da Bematech.
Conselheiros Suplentes
Francisco Sérgio Quintana da Rosa, 62. Graduado em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul em 1971. Atuou como (i) Gerente de Operações Especiais no Banco da Cidade S.A. entre 1972 e
1978; (ii) Superintendente Regional do Banco Maisonnave S.A., entre 1978 e 1985; (iii) Diretor Comercial da
Arbi S.A., entre 1986 e 1990; e (iv) Gerente e principal cotista da Parcom Serv. e Fom. Com. Ltda. Atualmente é
membro do Conselho Fiscal (i) da Companhia; (ii) das Lojas Renner S.A.; (iii) da Marcopolo S.A.; (iv) da Brasil
Telecom S.A.; (v) e da Tupy S.A.
José Rubens Cafareli, 54. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Economia
pela Universidade Federal do Paraná, tendo atuado na carreira acadêmica como professor das cadeiras de
Legislação Aduaneira e Estágio Profissional do Curso de Administração de Empresas da Faculdade de Ciências
Administrativas e Comércio Exterior Positivo, entre 1991 e 1998. Ministrou aulas de planejamento tributário no
Curso de pós-graduação da UNICENP, entre 2005 e 2006. Possui 29 anos de experiência profissional na
atividade de consultor e advogado, tendo realizado diversos trabalhos junto a sociedade sediadas no Brasil e no
Exterior, tais como: estudos de viabilidade econômico-financeira, avaliação de ativos e patrimônios societários,
assessoramento na abertura de capital de empresas e emissão de debêntures, e reestruturação societária. No setor
público foi servidor público do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, além de ter sido presidente de várias
comissões internas de auditoria e da Comissão de Desestatização do Banestado. Atualmente é: (i) membro
suplente do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) sócio e administrador da Cafareli Participações Societárias Ltda;
(iii) Diretor Presidente da REXTEL Telecomunicações S.A.; (iv) Diretor da Fibrocel Produtos Biotecnológicos
Ltda.; (v) Diretor da Profine do Brasil Comércio de Artefatos Plásticos; e (vi) sócio, Vice-Presidente do
Conselho de Administração e Diretor Administrativo Financeiro da Bio Fill Produtos Biotecnológicos S.A.
Henrique Gaede, 43. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e em Ciências Contábeis pela
Faculdade Católica de Administração e Economia, ambas em 1987. Cursou pós-graduação em Direito e
Economia da Empresa na Fundação Getulio Vargas. Ministra aulas de Legislação Fiscal Aplicada e
Planejamento Tributário nos cursos de graduação e pós-graduação da UniFAE – Centro Universitário (FAE
Business Schol). Atuou na área tributária de empresa internacional de auditoria e consultoria. Integrou a
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Comissão Estadual de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná. Atualmente é
Presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Paraná (IBEF-PR), além de ser sócio fundador e
responsável pelo escritório da Companhia em Curitiba.
O endereço comercial dos membros de nosso Conselho de Administração é o endereço de nossa filial localizada
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Estrada de Santa Cândida, 263, Santa Cândida, CEP 82630-490.
Ações de Titularidade de Nossos Administradores
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.
As tabelas abaixo indicam o número de ações detidas direta ou indiretamente pelos membros de nosso Conselho
de Administração e de nossa Diretoria, e o respectivo percentual em relação ao nosso capital total, na data deste
Prospecto.
Membros do Conselho de Administração
Virgílio Moreira Filho
Emílio Batista Gomes
Francisco Alberto Vieira de Araújo
Demetrios Lambros
Marcos Slaviero
Newton Slaviero Júnior
Ricardo Alberto Arouca Cidale
Wolney Edirley Gonçalves Betiol
Arthur Eduardo Sá de Vilemor Negri
Osvaldo Cesar Carrijo
Luiz André Vaz de Carvalho Rabello

Ações
1.632.000
1.631.980
1.632.000
1.632.000
816.000
3.263.960
20
6.527.960
20
20
20

%
4,5
4,5
4,5
4,5
2,25
9,0
--18,0
-------

Membros da Diretoria
Marcel Martins Malczewski
Wolney Edirley Gonçalves Betiol

Ações
6.527.960
6.527.960

%
18,0
18,0

Na data deste Prospecto: (i) os membros do nosso Conselho de Administração detinham, direta ou indiretamente,
em conjunto, 17.135.980 ações, representando 47,2% de nosso capital social; e (ii) os membros de nossa
Diretoria detinham, direta ou indiretamente, em conjunto, 13.055.920 ações, representando 36,0% de nosso
capital social. Após a conclusão da Oferta (sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares),
esperamos que: (i) os membros de nosso Conselho de Administração detenham, em conjunto, 14.695.920 ações,
representando 29,0% de nosso capital social; e (ii) os membros de nossa Diretoria detenham, em conjunto,
10.815.920 ações, representando 21,3% de nosso capital social.
Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações
Nosso Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações, aprovado pela Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 16 de março de 2007 (“Plano de Opção”), tem por objetivo estabelecer regras para
que determinados administradores e colaboradores possam adquirir ações de nossa emissão através da outorga de
opção de compra ou subscrição de ações. O preço de compra ou subscrição das ações objeto do Plano de Opção
será determinado com base no valor unitário de nossas ações, segundo os seguintes critérios: (i) para as opções
de compra ou subscrição outorgadas no lançamento do Plano de Opção, o valor correspondente ao Preço por
Ação constante do Prospecto Definitivo desta Oferta; e (ii) para as demais outorgas, o valor correspondente à
média aritmética do valor das ações objeto do Plano de Opção verificado nos pregões dos 90 dias anteriores à
data de assinatura do Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações.
Adicionalmente, fica estipulado no Plano de Opção que: (i) a quantidade total das ações destinadas ao Plano de
Opção será equivalente a 1,0% de nosso capital social por ano, não podendo ultrapassar o limite máximo de
5,0% de nosso capital social; (ii) os participantes do Plano de Opção que tenham exercido suas opções de
compra ou subscrição de ações terão o direito de vender as ações adquiridas, devendo, no entanto, nos notificar
previamente de sua intenção, para que possamos exercer, no prazo de até 30 dias a contar do recebimento da
notificação, o direito de preferência para recompra de tais ações, sendo que uma vez exercido esse direito de
preferência, não estaremos vinculados ao preço e condições ofertados ao participante do Plano de Opção por
quaisquer terceiros, e o valor a ser pago por nós para cada ação objeto de recompra será o valor de mercado da
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ação correspondente ao preço de fechamento da ação no pregão anterior à data de exercício do direito de
preferência por nós; e (iii) ocorrendo alteração direta ou indireta do nosso controle acionário, o Plano de Outorga
deverá ser respeitado em sua totalidade pelo adquirente.
O participante do Plano de Opção que desejar exercer suas opções de compra ou de subscrição poderá exercê-las
da seguinte maneira: (a) um terço do total das ações objeto da respectiva opção de compra ou subscrição, após 24
meses a contar da data de outorga; (b) um terço do total das ações objeto da respectiva opção de compra ou
subscrição, após 36 meses a contar da data de outorga; e (c) um terço do total das ações objeto da respectiva
opção de compra ou subscrição, após 48 meses a contar da data de outorga. O exercício dar-se-á mediante a
comunicação, por escrito, de sua intenção a nós. Uma vez feita a comunicação, o efetivo exercício das opções de
compra ou subscrição ocorrerá sempre por ocasião das reuniões ordinárias de nosso Conselho de Administração,
únicas datas nas quais as opções de compra ou subscrição poderão ser exercidas, respeitado o prazo máximo de
72 meses a contar da data de assinatura do Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações pelo participante, quando todas as opções de compra ou subscrição estarão extintas para
todos os efeitos.
Para informações referentes à possível diluição decorrente do Plano de Opção, vide Seção “Diluição”.
Remuneração dos Administradores
A remuneração global dos membros de nossa administração é fixada anualmente pela Assembléia Geral, ficando
nosso Conselho de Administração responsável por sua distribuição entre os seus membros e os membros de
nossa Diretoria. Nossa 16ª Assembléia Geral Ordinária realizada em 06 de março de 2007, aprovou o valor
correspondente a R$3.000.000,00 para remuneração global de nossos administradores para o exercício de 2007.
Estimamos, com base nas premissas mencionadas a seguir e nas pesquisas salariais conduzidas pela Mercer
Humam Resource Consulting, nosso assessor nas práticas de remuneração de nossa administração, que nos
auxiliou na estruturação de nosso Plano de Opção, que o mesmo representará, em termos de remuneração anual
para nossos administradores, uma média de cinco a sete pró-labores mensais, além dos programas de bonificação
e remuneração dos mesmos, totalizando, para este ano de 2007, o valor de R$2,2 milhões.
As premissas utilizadas para este cálculo foram as seguintes: (i) número total de ações de nossa emissão após a
Oferta: 50.730.756; (ii) estimativa da quantidade de ações a serem disponibilizadas aos nossos administradores
no Plano de Opção (baseada nas pesquisas salariais conduzidas pela Mercer Humam Resource Consulting, nosso
assessor nas práticas de remuneração de nossa administração, que nos auxiliou na estruturação de nosso Plano de
Opção): 0,3% anual; e (iii) valor médio estimado para as ações de nossa emissão: R$14,50 por ação.
Relação Familiar entre nossos administradores, ou entre estes e os Acionistas Controladores
Marcel Martins Malczewski, nosso Diretor Presidente, é um de nossos Acionistas Controladores.
Wolney Edirley Gonçalves Betiol, Presidente de nosso Conselho de Administração e nosso Diretor VicePresidente Corporativo é um de nossos Acionistas Controladores.
Virgílio Moreira Filho, membro de nosso Conselho de Administração, é um de nossos Acionistas Controladores.
Emílio Batista Gomes, membro de nosso Conselho de Administração, é sócio da Sage Semog Participações
Ltda., um de nossos Acionistas Controladores.
Francisco Alberto Vieira de Araújo, membro de nosso Conselho de Administração, é um de nossos Acionistas
Controladores.
Demetrios Lambros, membro de nosso Conselho de Administração, é um de nossos Acionistas Controladores.
Marcos Slaviero, membro de nosso Conselho de Administração, é sócio da MFS Participações Ltda., um de
nossos Acionistas Controladores.
Newton Slaviero Júnior, membro de nosso Conselho de Administração, é sócio da Newton Slaviero
Administração e Participações Ltda., um de nossos Acionistas Controladores.
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DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Geral
Somos uma sociedade por ações de capital autorizado, constituída de acordo com as leis do Brasil. Em 16 de
fevereiro de 2007, arquivamos na CVM um pedido de registro de companhia aberta, o qual se encontra em
análise. Após a concessão do registro de companhia aberta pela CVM, seremos uma sociedade por ações de
capital aberto, constituída de acordo com as leis brasileiras. Nossa sede está localizada na Cidade de São José
dos Pinhais, Estado do Paraná.
Em 27 de março de 2007, celebramos o Contrato de Participação no Novo Mercado com a BOVESPA, o qual
entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início da presente Oferta, sendo o início da negociação
das nossas Ações no Novo Mercado no dia útil seguinte ao da publicação do Anúncio de Início da presente
Oferta.
Objeto Social
Nosso objeto social, conforme nosso Estatuto Social, é (i) a indústria, comércio, importação, exportação, projeto,
desenvolvimento, representação, distribuição e locação de equipamentos elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e
suas partes e peças; (ii) o desenvolvimento, representação, distribuição e locação de software; (iii) a
comercialização de suprimentos para equipamentos de informática; (iv) a prestação de serviços de assistência
técnica, assessoria e projetos de informatização; (v) a exploração de franquia de produtos e de serviços; bem
como (vi) a participação no capital de outras sociedades.
Capital Social
Na data deste Prospecto, o nosso capital social é de R$68.000.000,00, representado por 36.266.668 ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda
corrente nacional. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, não podemos emitir ações preferenciais ou
partes beneficiárias enquanto nossas ações estiverem listadas no Novo Mercado.
Capital Autorizado
De acordo com o nosso Estatuto Social, por deliberação do Conselho de Administração, nosso capital social
poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, até o limite do capital autorizado de
80.000.000 de ações ordinárias. Qualquer aumento de capital que exceda o limite do capital autorizado, deverá
ser aprovado por nossos acionistas em Assembléia Geral.
Composição do Capital Social
O quadro a seguir contém as informações sobre a quantidade de ações ordinárias de nossa emissão detidas por
acionistas titulares de 5,0% ou mais de nosso capital social, na data deste Prospecto:
Acionista
Ações
(%)
Marcel Martins Malczewski*
6.527.960
18,0
Wolney Edirley Gonçalves Betiol*
6.527.960
18,0
Brasil 21 – Fundo Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes*
6.528.000
18,0
Newton Slaviero Administração e Participações Ltda.*
3.263.940
9,0
Maxlen Sociedad Anonima
2.538.668
7,0
Outros
10.880.100
30,0
Total
36.266.668
100,0
* Ações anteriormente vinculadas ao Acordo de Acionistas da Companhia celebrado em 18 de abril de
2005, conforme aditado em 16 de março de 2007, cujo término se deu com a publicação do Anúncio de
Início.

Nos últimos três exercícios sociais, não houve alterações relevantes na participação detida pelos acionistas
membros do bloco de controle.
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Histórico do Capital Social
Assembléia/Data
14ª AGE de 16 de agosto de
1999

Valores (R$)
Capital antes do aumento: 5.400.000,00
Aumento de capital: 2.600.000,00
Capital após o aumento: 8.000.000,00

Alteração
Emissão de 300.000 ações preferenciais Classe B
subscritas e integralizadas pela BNDES Participações
S.A. – BNDESPAR, e aproveitamento da conta de lucros
acumulados da Companhia (R$68.726,52)

10ª AGO e 16ªAGE de 26 de
abril de 2001

Aumento de capital: 4.000.000,00
Capital após o aumento: 12.000.000,00

Capitalização de reserva de capital (R$3.085.578,85) e da
conta de lucros acumulados (R$914.421,15)

13ª AGO e 20ª AGE de 28 de
abril de 2004

Aumento de capital: 1.267.731,00
Capital após o aumento: 13.267.731,00

Emissão de 58.320 ações subscritas e integralizadas por
Marcel Martins Malczewski (14.580 ações ordinárias),
Wolney Edirley Gonçalves Betiol (14.580 ações
ordinárias), Newton Slaviero Administração e Participações
Ltda. (7.290 ações ordinárias), Demetrios Lambros (3.645
ações ordinárias), Virgílio Moreira Filho (3.645 ações
ordinárias), Francisco Alberto Vieira de Araújo (3.645
ações ordinárias) Sage Semog Participações Ltda. (3.645
ações ordinárias), M.E.S. Participações Empresariais
Ltda. (1.822 ações ordinárias), MFS Participações Ltda.
(1.823 ações ordinárias), MESOF Participações
Empresariais Ltda. (1.822 ações ordinárias), Severol
Participações Empresariais Ltda. (1.823 ações ordinárias)
e Brasil 21 (14.580 ações preferenciais Classe B).

14ª AGO e 23ªAGE de 18 de
abril de 2005

Aumento de capital: 6.732.269,00
Capital após o aumento: 20.000.000,00

Capitalização de reserva de capital (R$5.646.602,00) e
emissão de 59.100 ações ordinárias (R$1.085.667,00)
subscritas e integralizadas por Brasil 21 (11.820), Wolney
Edirley Gonçalves Betiol (11.820), Marcel Martins
Malczewski (11.820), Newton Slaviero Administração e
Participações Ltda. (5.910), Demetrios Lambros (2.955),
Virgílio Moreira Filho (2.955), Francisco Alberto Vieira
de Araújo (2.955), Sage Semog Participações Ltda.
(2.955), M.E.S. Participações Empresariais Ltda. (1.478),
MESOF Participações Empresariais Ltda. (1.478), MFS
Participações Ltda. (1.477) e Severol Participações
Empresariais Ltda. (1.477).

31ª AGE de 13 de fevereiro de
2007

---

Desdobramento de ações ordinárias, passando o capital
social a ser representado por 16.320.000 ações, ao invés
de 1.632.000 ações.

32ª AGE de 15 de fevereiro de
2007

Aumento de capital: 2.222.223,00
Capital após o aumento: 22.222.223,00

Emissão de ações ordinárias, subscritas e integralizadas
por Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro (544.000) e
Maxlen Sociedad Anônima (1.269.334).

34ª AGE de 23 de março de
2007

Aumento de capital: 45.777.777,00
Capital após o aumento: 68.000.000,00

Aumento de capital mediante capitalização de lucros
acumulados, das reservas de capital de ágio e de
subvenção e investimentos, e da reserva estatutária para
investimento em pesquisa e desenvolvimento, sem
emissão de ações.
Desdobramento de ações ordinárias, passando o capital
social a ser representado por 36.266.668 ações, ao invés
de 18.133.334 ações.

35ª AGE de 26 de março de
2007

---

Ações em Tesouraria
Não possuímos ações em tesouraria.
Direitos das Ações
Nosso capital social é composto exclusivamente por ações ordinárias. Cada ação ordinária confere ao seu titular
direito a um voto em nossas Assembléias Gerais. Para mais informações, vide Seção “Informações sobre a
Oferta – Direitos, Vantagens e Restrições das Ações”.
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Exceto em situações específicas, previstas na Lei das Sociedades por Ações e na Seção “Capital Social – Direito
de Preferência” abaixo, os titulares de nossas ações têm o direito de participar dos aumentos do nosso capital
social, na proporção das ações detidas por cada um.
Os titulares de nossas ações ordinárias fazem jus ao recebimento de dividendos ou outras distribuições que são
efetuadas aos nossos acionistas. De acordo com as regras do Novo Mercado, às quais aderimos, nossas ações
ordinárias têm o direito de serem incluídas em uma oferta pública de aquisição de ações, em decorrência da
alienação de nosso controle, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista
controlador alienante.
Direitos dos Acionistas
Nossos acionistas possuem os seguintes direitos, os quais, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, não lhe
podem ser privados por nosso Estatuto Social e pelas deliberações tomadas em nossas Assembléias Gerais, tais
como:
•

o direito de participar na distribuição dos lucros;

•

o direito de participar, na proporção de sua participação no capital social, na distribuição de quaisquer
ativos remanescentes na hipótese de nossa liquidação;

•

o direito de fiscalizar nossa administração;

•

o direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; e

•

o direito de retirar-se de nossa Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações,
incluindo, mas não se limitando, os casos de fusão, incorporação ou cisão de nossa Companhia.

Opções
Vide Seção “Administração da Companhia – Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações”.
Outros Valores Mobiliários
Vide Seção “Informações Sobre o Mercado e os Títulos e Valores Mobiliários Emitidos”.
Destinação dos Resultados do Exercício
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, somos obrigados a, inicialmente, deduzir dos resultados do
exercício os prejuízos acumulados nos exercícios sociais anteriores e a provisão para imposto de renda e
contribuições sociais. Após tais deduções, devemos aplicar o saldo remanescente para o pagamento das quantias
destinadas às participações dos administradores em nossos lucros, sendo lucro líquido definido como o resultado
do exercício que remanescer após tais deduções.
Destinação do Lucro Líquido
Em cada Assembléia Geral Ordinária de nossos acionistas, será exigido ao nosso Conselho de Administração que
recomende como os lucros líquidos do exercício social precedente deverão ser destinados. Tal destinação está
sujeita à deliberação por parte dos acionistas de nossa Companhia. Os lucros líquidos podem ser destinados às
reservas de lucros e ao pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Reservas de Lucros
A conta de reserva de lucros da Companhia é composta por reserva legal e reserva de retenção de lucros. O saldo
das reservas de lucros não poderá ultrapassar o capital social da Companhia, e qualquer excedente deve ser
capitalizado ou distribuído como dividendo. A Companhia não possui outras reservas de lucros.
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Reserva Legal. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e de nosso Estatuto Social, devemos destinar 5% do
nosso lucro líquido de cada exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá exceder 20% do
capital integralizado. Ademais, poderemos deixar de destinar parcela do lucro líquido para a reserva legal no
exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder de 30% do capital
social. Em 31 de dezembro de 2006, o saldo desta reserva era de R$1,9 milhão.
Reserva Estatutária. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o Estatuto Social pode criar reservas, desde
que determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos a ser destinado para essas reservas e o valor
máximo a ser mantido em cada reserva estatutária. A destinação de recursos para tais reservas não pode ser
aprovada em prejuízo do dividendo obrigatório. Em 31 de dezembro de 2006, o saldo desta reserva era de
R$0,03 milhão. Para mais informações acerca da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, vide
Seção “Dividendos e Políticas de Dividendos”.
Reserva para Contingências. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido de nossa Companhia
pode ser destinado para a reserva para contingências com o objetivo de compensar qualquer diminuição futura
nos lucros em razão de futura perda provável. A reserva deverá ser revertida no exercício em que deixarem de
existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda. Em 31 de dezembro de 2006, o
saldo desta reserva era zero.
Reserva de Retenção de Lucro. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas de nossa Companhia
poderão deliberar, em Assembléia Geral, a retenção de parte do lucro líquido para ser utilizado em investimentos
de nossa Companhia. O valor retido deve ser utilizado em investimentos conforme orçamento de capital
aprovado pela Assembléia Geral. O orçamento deve ser revisado anualmente, quando tiver duração superior a
um exercício social. A retenção de lucros não poderá ser aprovada em prejuízo da distribuição do dividendo
obrigatório. Em 31 de dezembro de 2006, o saldo desta reserva era zero.
Reserva de Lucros a Realizar. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, quando o dividendo obrigatório
ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembléia Geral poderá, por proposta da
administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Para fins de constituição da
reserva de lucros a realizar, considera-se realizada a parcela do lucro líquido que exceder a soma do resultado
líquido positivo da equivalência patrimonial com o lucro, ganho ou rendimento, em operações cujo prazo de
realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. A reserva de lucros a realizar somente
poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório. 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 obrigatório após a realização. Em 31 de dezembro de 2006, o saldo desta
reserva era zero.
Reserva de Capital – Reserva de Subvenção para Investimento (incentivo ICMS PR). Nos termos da Lei Estadual
nº 13.214/01, do Estado do Paraná, somos obrigados a manter uma reserva de subvenção para investimento,
constituída com os recursos decorrentes do incentivo fiscal relativo ao ICMS-PR. Os recursos constantes da
referida reserva não podem ser utilizados para distribuição de dividendos, sendo somente possível sua utilização
para aumento de nosso capital e para o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Em 31 de dezembro de
2006, o saldo desta reserva era de R$10,3 milhões.
Reserva para Reforço do Capital de Giro. Nos termos de nosso Estatuto Social, podemos criar reserva para
reforço de capital de giro. Porém até 31 de dezembro de 2006 não havíamos realizado reservas desta natureza.
Acordos de Acionistas
Vide Seção “Principais Acionistas e Acionistas Vendedores – Acordos de Acionistas”.
Assembléias Gerais
Nas Assembléias Gerais regularmente convocadas e instaladas, nossos acionistas estão autorizados a decidir
sobre todos os negócios relativos ao nosso objeto e a tomar todas as deliberações que julgarem convenientes aos
nossos interesses. Compete exclusivamente aos nossos acionistas aprovar, em Assembléia Geral Ordinária, as
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nossas demonstrações financeiras, e deliberar sobre a destinação do nosso lucro líquido e o pagamento de
dividendos relativos ao exercício social imediatamente anterior. Os membros de nosso Conselho de
Administração são, em regra, eleitos em Assembléias Gerais Ordinárias, 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.
Uma Assembléia Geral Extraordinária pode ser realizada ao mesmo tempo que a Assembléia Geral Ordinária.
Compete exclusivamente aos nossos acionistas decidir, em Assembléia Geral, sobre as seguintes matérias: (i)
tomar, anualmente, as contas dos administradores; (ii) deliberar sobre as demonstrações financeiras, a destinação
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (iv) determinar a remuneração global e anual dos
administradores; (v) aprovar aumentos de capital acima do capital social autorizado ou a redução do capital
social; (vi) indicar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; (vii) alterar o Estatuto
Social; e (viii) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da Companhia;
além das demais matérias previstas em lei.
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% do capital social e, em segunda
convocação, com qualquer número de acionistas. 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.
De modo geral, a aprovação de matérias deliberadas em Assembléias Gerais de acionistas se dá pelo voto
afirmativo da maioria dos acionistas presentes ou representados por meio de procurador, sendo que as abstenções
não são levadas em conta para efeito deste cálculo. Excepcionalmente conforme previsto em nosso Estatuto
Social, a escolha da empresa especializada responsável pela determinação do nosso valor econômico será tomada
pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações em circulação presentes na Assembléia Geral, que
instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de Acionistas que representem, no mínimo,
20% 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.
Adicionalmente, a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações ordinárias é
necessária para a aprovação das seguintes matérias: (i) redução do dividendo mínimo obrigatório a ser
distribuído aos nossos acionistas; (ii) mudança do nosso objeto social; (iii) nossa fusão ou incorporação em outra
sociedade; (iv) nossa cisão; (v) nossa participação em um grupo de sociedades (conforme definido na Lei das
Sociedades por Ações); (vi) cessação do nosso estado de liquidação; (vii) nossa dissolução; (viii) incorporação
de todas as nossas ações por outra sociedade brasileira, de modo a nos tornarmos uma subsidiária integral da
mesma; e (ix) nossa saída do Novo Mercado.
Enquanto estivermos no Novo Mercado, não poderemos emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias e, para
sair do Novo Mercado e passar a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, os nossos Acionistas
Controladores deverão realizar uma oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas. Para mais
informações, vide Seção “Capital Social – Saída do Novo Mercado”.
Convocação
A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as nossas Assembléias Gerais sejam convocadas mediante três
publicações no Diário Oficial do Estado do Paraná, veículo oficial do Governo do Estado do Paraná, bem como
em outro jornal de grande circulação (atualmente utilizamos a Gazeta Mercantil, edição São Paulo, e o Jornal
Indústria e Comércio). A primeira convocação deve ser feita, no mínimo, 15 dias antes da realização da
Assembléia Geral, e a segunda convocação deve ser feita com oito dias de antecedência, sendo que a Assembléia
Geral que deliberar sobre o cancelamento do nosso registro de companhia aberta, deverá ser convocada com, no
mínimo, 30 dias de antecedência. A CVM poderá, todavia, a pedido de qualquer acionista e ouvida a nossa
Companhia, em determinadas circunstâncias, prorrogar a data da Assembléia Geral para que seja feita em até 30
dias antes da data de convocação.
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Local da Realização da Assembléia Geral
Nossas Assembléias Gerais são realizadas em nossa sede, na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.
A Lei das Sociedades por Ações permite que nossas Assembléias Gerais sejam realizadas fora de nossa sede, nas
hipóteses de força maior, desde que elas sejam realizadas na Cidade de São José dos Pinhais e a respectiva
convocação contenha uma indicação expressa e inequívoca do local em que a Assembléia Geral deverá ocorrer.
Competência para Convocar Assembléias Gerais
Compete, ordinariamente, ao nosso Conselho de Administração convocar as Assembléias Gerais, ainda que as
mesmas possam ser convocadas pelas seguintes pessoas ou órgãos: (i) qualquer acionista, quando nossos
administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias da data em que deveriam tê-la realizado, nos
termos da Lei das Sociedades por Ações; (ii) acionistas que representem 5%, no mínimo, do nosso capital social,
caso nossos administradores deixem de convocar, no prazo de oito dias, uma Assembléia solicitada por tais
acionistas, através de pedido que apresente as matérias a serem tratadas e esteja devidamente fundamentado; (iii)
acionistas que representem 5%, no mínimo, do nosso capital social quando nossos administradores não
atenderem, no prazo de oito dias, um pedido de convocação de Assembléia que tenha como finalidade a
instalação do Conselho Fiscal; e (iv) Conselho Fiscal, quando instalado, caso os órgãos da administração
retardarem a convocação da Assembléia Geral Ordinária por mais de um mês da data prevista para a sua
realização. O Conselho Fiscal, quando instalado, poderá, ainda, convocar Assembléia Geral Extraordinária,
sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes a serem tratados.
Legitimação e Representação
Os acionistas presentes à Assembléia Geral deverão provar a sua qualidade de acionista e sua titularidade das
ações com relação às quais pretendem exercer o direito de voto.
Nossos acionistas podem ser representados na Assembléia Geral por procurador constituído há menos de um
ano, que seja nosso acionista, nosso administrador ou advogado, ou ainda, por uma instituição financeira. Fundos
de investimento devem ser representados por seus administradores.
Conselho de Administração
Interesse de Conselheiros em Operações
A Lei das Sociedades por Ações proíbe o membro do conselho de administração de (i) realizar qualquer ato de
liberdade às custas da companhia, bem como tomar por empréstimo 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, sem
prévia autorização da assembléia geral ou do conselho de administração; (ii) receber, em razão do exercício de
seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização estatutária ou
concedida através de assembléia geral; e (iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse
conflitante com o da companhia, ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais administradores da
companhia.
Direito de Retirada e Resgate
Direito de Retirada
Qualquer um de nossos acionistas dissidente de certas deliberações tomadas em Assembléia Geral poderá retirarse da nossa Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas
seguintes circunstâncias: (i) nossa cisão (em situações específicas, conforme descritas no parágrafo abaixo); (ii)
redução do nosso dividendo mínimo obrigatório; (iii) mudança do nosso objeto social; (iv) nossa fusão ou
incorporação em outra sociedade (em situações específicas, conforme descritas no parágrafo abaixo); (v) nossa
participação em um grupo de sociedades (conforme definido na Lei das Sociedades por Ações, e em situações
específicas, conforme descritas abaixo); (vi) incorporação de ações envolvendo a Companhia nos termos do
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artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações por outra sociedade brasileira, de modo a nos tornar uma subsidiária
integral da mesma; e (vii) aquisição do controle de outra sociedade por um preço que exceda determinados
limites previstos em lei.
A Lei das Sociedades por Ações estabelece que a nossa cisão somente ensejará direito de retirada nos casos em
que ela ocasionar: (i) a mudança do nosso objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para
sociedade cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do nosso objeto social; (ii) a redução do
dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído aos nossos acionistas; ou (iii) a nossa participação em um grupo
de sociedades (conforme definido na Lei das Sociedades por Ações).
Caso ocorra (i) a nossa fusão ou incorporação em outra companhia; ou (ii) a nossa participação em um grupo de
sociedades (conforme definido na Lei das Sociedades por Ações), nossos acionistas não terão direito de retirada
caso as Ações tenham as seguintes características: (a) liquidez, ou seja, integrem o índice geral da BOVESPA ou
o índice de qualquer outra bolsa, conforme definido pela CVM; e (b) dispersão no mercado, de forma que os
nossos Acionistas Controladores, a sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle detenham
menos da metade das nossas Ações.
O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da Assembléia Geral
que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso. Adicionalmente, os acionistas em Assembléia têm o direito
de reconsiderar (por maioria dos presentes) qualquer deliberação que tenha ensejado direito de retirada após
convocação de nosso Conselho de Administração no prazo de até dez dias subseqüentes ao término do prazo de
exercício desse direito, se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas
dissidentes colocaria em risco nossa estabilidade financeira.
No caso de exercício do direito de retirada, os nossos acionistas terão o direito de receber o valor patrimonial de
suas ações, com base no nosso último balanço aprovado pela Assembléia Geral. Se, todavia, a deliberação que
ensejou o direito de retirada tiver ocorrido mais de 60 dias depois 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 patrimonial de suas ações. Neste caso, devemos pagar imediatamente 80% do
valor de reembolso calculado com base no último balanço aprovado por nossos acionistas, e o saldo no prazo de
120 dias a contar da data da deliberação da Assembléia Geral.
Resgate
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nossas ações podem ser resgatadas mediante determinação dos
nossos acionistas que representem, no mínimo, metade das ações em Assembléia Geral especialmente convocada
para esse fim. O resgate, que se dará em conformidade com o disposto no artigo 44 da Lei das Sociedades por
Ações, deve ser feito por sorteio.
Mecanismo de Proteção da Dispersão da Base Acionária
De acordo com nosso Estatuto Social, na hipótese de haver Controle Difuso, qualquer acionista adquirente, que
realize oferta ou qualquer negócio envolvendo ações de nossa emissão que possa resultar em aquisição ou na
titularidade de ações de nossa emissão, em quantidade igual ou superior a 25% do total de ações de nossa
emissão, deverá, no prazo máximo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na
titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 25% do total de ações de nossa emissão, realizar uma
oferta pública de aquisição da totalidade das ações de nossa emissão, observando-se o disposto na
regulamentação aplicável da CVM, inclusive quanto à necessidade ou não de registro de tal oferta pública, e os
regulamentos da BOVESPA. A oferta pública de aquisição deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os
acionistas da nossa Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na BOVESPA; e (iii) lançada pelo preço
determinado de acordo com o previsto no nosso Estatuto Social, conforme aplicável.
Nas hipóteses previstas acima o preço de aquisição na oferta pública de aquisição de cada ação adicional não
poderá ser inferior ao maior valor entre (a) o valor econômico apurado em laudo de avaliação; (b) 130% do
maior preço de emissão das ações em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição pública
ocorrido no período de 12 meses que anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização da oferta pública
de aquisição nos termos deste artigo, devidamente atualizado pelo IGP-M/FGV até o momento do pagamento; e
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(c) 130% da cotação unitária média das ações de nossa emissão durante o período de 90 dias anterior à realização
da oferta pública de aquisição.
O disposto acima não se aplica aos acionistas adquirentes que na data de encerramento desta Oferta sejam
detentores de quantidade superior a 25% do total de ações de nossa emissão e que venham a adquirir novas ações
de nossa Companhia, seja ou não no exercício do direito de preferência, desde que, após essas novas aquisições,
esse acionista adquirente não venha a deter uma participação no nosso capital total superior à participação por
ele detida na data de encerramento da Oferta.
Qualquer alteração do Estatuto Social que limite ou exclua o direito dos acionistas à realização da oferta pública
de aquisição (conforme descrito acima), incluindo, sem limitação, a redução do percentual a que se refere o item
(b) acima, somente poderá ser feita desde que deliberada em Assembléia Geral de nossos acionistas que
representem 50% mais uma das ações ordinárias do nosso capital social.
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 um lançamento pelo Banco Itaú S.A. em seus sistemas de registro a débito da conta das ações do
alienante e a crédito da conta das ações do adquirente, mediante ordem por escrito do alienante ou mediante
ordem ou autorização judicial.
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,
bem como nos casos de conversão de debêntures em ações. Nossos acionistas também possuem direitos de
preferência na subscrição de debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. Concede-se prazo não
inferior a 30 dias contados da publicação do aviso aos acionistas referente ao aumento de capital, para o
exercício do direito de preferência, sendo que este direito pode ser alienado pelo acionista.
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, bônus de subscrição, debêntures ou
outros valores mobiliários conversíveis em ações, 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.
Negociação de Valores Mobiliários de Nossa Emissão pelos nossos Acionistas Controladores, membros de
nosso Conselho de Administração, de nossa Diretoria e de nosso Conselho Fiscal, e pela nossa Companhia
Estamos sujeitos às regras estabelecidas na Instrução CVM 358, quanto à negociação de valores mobiliários de
nossa emissão. Sendo assim, nós, nossos Acionistas Controladores, membros do nosso Conselho de
Administração, de nossa Diretoria e de nosso Conselho Fiscal, quando instalado, bem como os membros dos
nossos comitês, quando criados, e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária (considerados “insiders” para efeito da Lei do Mercado de Valores Mobiliários) são
vedados de negociar valores mobiliários de nossa emissão, incluindo operações com derivativos que envolvam
valores mobiliários de emissão da nossa Companhia, nas seguintes condições:
(i)

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

(ii)

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

189

(iii)

sempre que estiver em curso processo de aquisição ou venda de ações de nossa emissão, de nossas
controladas, coligadas ou de 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 nossa
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária;

(iv)

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

(v)

relativamente aos nossos Acionistas Controladores, membros do nosso Conselho de Administração
e Diretores, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de nossa emissão pela
própria Companhia, ou por qualquer uma das nossas controladas, coligadas ou outra companhia sob
controle comum ao nosso.

Além do disposto acima, nossa Companhia, cada um dos membros de nosso Conselho de Administração e de
nossa Diretoria que são acionistas da Companhia e os Acionistas Vendedores celebrarão acordos de restrição à
venda de Ações (lock-up agreements), por meio dos quais concordarão -- sujeitos a algumas exceções, às quais
se incluem, mas a tanto não se limitam: (a) à transferência, direta ou indireta, pelo Brasil 21 para sua quotista
exclusiva, BNDESPAR, desde que esta fique sujeita ao lock-up; (b) à cessão ou empréstimo de ações à formador
de mercado nos termos do Regulamento do Novo Mercado; e (c) às ações outorgadas por meio do nosso plano
opção de compra ou subscrição de ações --, a durante o período de 180 dias contados da data da do Prospecto
Definitivo não emitir, oferertar, vender, contratar a venda ou dar em garantia ou de outra forma alienar, direta ou
indiretamente, qualquer ação, qualquer valor mobiliário conversível em, ou que represente um direito de receber
ações.
Adicionalmente, após a listagem de nossas ações no Novo Mercado, nossos Acionistas Controladores de Forma
Difusa e nossos administradores não poderão vender e/ou ofertar à venda as ações ou derivativos lastreados nas
ações de que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta, durante os primeiros seis meses
subseqüentes à primeira distribuição pública de nossas Ações após a assinatura do Contrato de Participação no
Novo Mercado. Após este período inicial de seis meses, nossos Acionistas Controladores de Forma Difusa e
nossos administradores não podem vender e/ou ofertar mais do que 40% das Ações, ou derivativos lastreados
em ações de nossa emissão de que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta, por seis meses
adicionais. Sem prejuízo de restrições adicionais à alienação de ações de nossa emissão, a vedação não se
aplicará: (i) na hipótese de empréstimo de ações que vise a permitir a antecipação do início da negociação das
Ações em bolsa, sujeito à aprovação da BOVESPA; e (ii) na hipótese de cessão ou empréstimo de ações que
vise ao desempenho da atividade de formador de mercado credenciado pela BOVESPA, nesse caso limitado a
15% da quantidade total de ações cuja negociação esteja vedada.
Operações de Compra de Ações de Nossa Própria Emissão
Nosso Estatuto Social autoriza o nosso Conselho de Administração a aprovar a compra, pela nossa Companhia,
de ações de nossa própria emissão. A decisão de comprar ações de nossa própria emissão para manutenção em
tesouraria ou para cancelamento não pode, dentre outras:
(i)

resultar na redução do nosso capital social;

(ii)

requerer a utilização de recursos superiores ao saldo de lucros ou reservas disponíveis, exceto a
reserva legal (conforme definidos na regulamentação aplicável), constantes do último balanço;

(iii)

criar, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, condições artificiais de demanda, oferta ou
preço das ações ou envolver práticas não eqüitativas;

(iv)

ter por objeto ações não integralizadas ou pertencentes aos nossos Acionistas Controladores; ou

(v)

ocorrer, enquanto estiver em curso oferta pública de aquisição das nossas ações.

Não podemos manter em tesouraria mais do que 10% da totalidade das ações de nossa emissão, excluídas as
ações de titularidade dos nossos Acionistas Controladores e incluídas as ações detidas por nossas subsidiárias e
coligadas.
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Qualquer compra de ações de nossa emissão pela Companhia deve ser realizada em bolsa, não podendo tal
compra ser feita por meio de operações privadas ou por preço igual ou inferior ao valor de mercado, exceto se
previamente aprovada pela CVM. Podemos também comprar ações de nossa emissão na hipótese de deixarmos
de ser uma companhia aberta. Adicionalmente, podemos comprar ou emitir opções de compra ou de venda das
ações de nossa emissão.
Divulgação de Informações
Como somos uma companhia aberta, devemos atender às exigências relativas à divulgação, previstas na Lei das
Sociedades por Ações e nos normativos expedidos pela CVM. Ainda, em função da listagem das nossas ações no
Novo Mercado, devemos seguir, também, as exigências relativas à divulgação contidas no Regulamento do
Novo Mercado.
Divulgação de Informações Eventuais e Periódicas
A Lei do Mercado de Valores Mobiliários e a Instrução CVM 358 estabelecem que uma companhia aberta deve
fornecer à CVM e à BOVESPA determinadas informações periódicas, que incluem as informações anuais, as
informações trimestrais e os relatórios trimestrais da administração e dos auditores independentes. Essa lei prevê
também a obrigação de arquivarmos na CVM acordos de acionistas e avisos de convocação de Assembléias
Gerais, bem como as atas dessas Assembléias.
Além dos requisitos de divulgação da legislação societária e da CVM, devemos, conforme previsto no
Regulamento do Novo Mercado, no máximo seis meses após a obtenção de autorização para negociar no Novo
Mercado, apresentar demonstrações financeiras consolidadas após o término de cada trimestre (excetuado o
último) e de cada exercício social, incluindo a demonstração de fluxo de caixa da companhia e consolidada que
deverá indicar, no mínimo, as alterações ocorridas no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregados em
fluxos operacionais, financiamentos e investimentos.
O Regulamento do Novo Mercado prevê também que, no máximo quatro meses após o encerramento de cada
exercício social, deveremos, adicionalmente ao previsto na legislação vigente, (i) elaborar demonstrações
financeiras ou demonstrações consolidadas, conforme previsto nos padrões internacionais IFRS ou US GAAP,
em reais ou Dólares, que deverão ser divulgadas na íntegra, em inglês, acompanhadas do relatório da
administração, de notas explicativas, que informem inclusive o lucro líquido e o patrimônio líquido apurados ao
final do exercício segundo os princípios contábeis brasileiros e a proposta de destinação do resultado, e do
parecer dos auditores independentes; ou (ii) divulgar, em inglês, a íntegra das demonstrações financeiras,
relatório da administração e notas explicativas, elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira,
acompanhadas de nota explicativa adicional que demonstre a conciliação do resultado do exercício e do
patrimônio líquido apurados segundo os critérios contábeis brasileiros e segundo os padrões IFRS ou US GAAP,
conforme o caso, evidenciando as principais diferenças entre os critérios contábeis aplicados, e do parecer dos
auditores independentes. Os auditores independentes por nós contratados, além de serem registrados na CVM,
devem possuir experiência comprovada no exame das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os
padrões internacionais IFRS ou US GAAP, conforme o caso, sendo que devemos responder pelo atendimento
dessa formalidade. A adoção deste critério deverá ocorrer, no máximo, a partir da divulgação das demonstrações
financeiras referentes ao segundo exercício após obtermos autorização para negociar nossas ações no Novo
Mercado.
Ainda segundo o Regulamento do Novo Mercado, nossa Companhia deve enviar à BOVESPA e divulgar
informações de todo e qualquer contrato celebrado entre a Companhia e suas controladas, coligadas, seus
administradores, seus Acionistas Controladores, e, ainda, entre a Companhia e sociedades controladas e
coligadas dos administradores e dos Acionistas 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$200 mil, ou valor igual ou superior a 1% sobre nosso patrimônio líquido, considerando o maior.
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Divulgação de Informações Trimestrais
Em suas Informações Trimestrais – ITR, além das informações exigidas pela legislação aplicável, uma
companhia listada no Novo Mercado deverá: (i) apresentar o balanço patrimonial consolidado, demonstração de
resultado consolidado, e comentário de desempenho consolidado, caso a companhia esteja obrigada a apresentar
demonstrações consolidadas ao fim do exercício social; (ii) informar a posição acionária de todo aquele que
detiver mais de 5% das ações de cada espécie e classe do capital social da companhia, de forma direta ou
indireta, até o nível da pessoa física; (iii) informar, de forma consolidada, a quantidade e características dos
valores mobiliários de emissão da companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, o acionista
controlador, os administradores e os membros do conselho fiscal, se instalado; (iv) informar a evolução da
participação do acionista controlador, dos membros do conselho de administração, da diretoria e do conselho
fiscal, se instalado, em relação aos respectivos valores mobiliários, nos 12 meses imediatamente anteriores; (v)
incluir em notas explicativas a demonstração de fluxo de caixa da companhia e consolidada; (vi) informar a
quantidade de ações em circulação e sua porcentagem em relação ao total de ações emitidas; e (vii) informar a
existência e vinculação a cláusula compromissória de arbitragem.
As informações previstas nos itens “ii”, “iii”, “iv”, “vi” e “vii” acima deverão ser incluídas na Seção “Outras
Informações que a Companhia Entenda Relevantes” das Informações Trimestrais – ITR, bem como as
informações previstas nos itens “iii”, “iv” e “vii” acima deverão ser incluídas nas Informações Anuais – IAN da
Companhia, na Seção “Outras Informações Consideradas Importantes para Melhor Entendimento da
Companhia”.
As Informações Trimestrais – ITR deverão ser sempre acompanhadas de relatório de revisão especial emitido
por auditor independente devidamente registrado na CVM, observando a metodologia especificada nas normas
editadas pela CVM.
A Companhia deverá apresentar a íntegra das Informações Trimestrais – ITR traduzidas para o idioma inglês ou,
então, apresentar demonstrações financeiras ou demonstrações consolidadas conforme previsto nos padrões
internacionais IFRS ou US GAAP, em, no máximo, 15 dias após o prazo estabelecido pela legislação para a
divulgação das Informações Trimestrais – ITR. As demonstrações financeiras referidas neste parágrafo deverão
ser acompanhadas de parecer ou de relatório de revisão especial dos auditores independentes. De acordo com o
Regulamento do Novo Mercado, esse critério deverá ser adotado após a divulgação da primeira demonstração
financeira elaborada de acordo com padrões internacionais IFRS ou US GAAP, e sua versão em inglês, descritos
no item “Divulgação de Informações Eventuais e Periódicas” acima.
Divulgação de Negociação pelos Acionistas Controladores, Membros do Conselho de Administração,
Diretores ou Membros do Conselho Fiscal
Nossos administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, ou de qualquer outro órgão técnico ou
consultivo devem informar a nós, à CVM e à BOVESPA o número, tipo e a forma de negociação dos valores
mobiliários de emissão da Companhia, das sociedades controladas por nós e das sociedades que detêm nosso
controle, que são detidos por eles ou por pessoas próximas a eles, bem como quaisquer alterações nas suas
respectivas participações. As informações relativas à negociação de tais valores mobiliários (como, por exemplo,
quantidade e característica dos valores mobiliários, preço e data da operação) devem ser fornecidas a nós dentro
do prazo de dez dias a contar do final do mês em que tais movimentações ocorreram.
Além disso, as regras do Novo Mercado obrigam os nossos Acionistas Controladores a divulgar as informações
acima à BOVESPA, incluindo informação relativa a derivativos.
De acordo com a Instrução CVM 358, sempre que restar elevada ou reduzida em pelo menos 5% a participação
em qualquer espécie de ação de nosso capital social, direta ou indiretamente, por qualquer acionista ou grupo de
acionistas, tal acionista ou grupo de acionistas deverá comunicar à BOVESPA e à CVM as seguintes
informações: (i) nome e qualificação do adquirente das ações; (ii) objetivo da participação e quantidade visada;
(iii) número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição de ações e de opções de compra
de ações, por espécie e classe, debêntures conversíveis em ações já detidas, direta ou indiretamente, pelo
adquirente ou por pessoa a ele ligada; e (iv) indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
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Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A Instrução CVM 358 dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante relativo às
companhias abertas, regulando o seguinte: (i) estabelece o conceito de fato relevante, estando incluído nesta
definição qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de assembléia geral ou dos órgãos da
administração de companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da companhia, que possa influir de
modo ponderável na: (a) cotação dos valores mobiliários; (b) decisão de investidores em comprar, vender ou
manter tais valores mobiliários; e (c) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerente à
condição de titulares de valores mobiliários emitidos pela companhia; (ii) dá exemplos de ato ou fato
potencialmente relevante que incluem, entre outros, a assinatura de acordo ou contrato de transferência do
controle acionário da companhia, ingresso ou saída de sócio que mantenha com a companhia contrato ou
colaboração operacional, financeira, tecnológica ou administrativa, incorporação, fusão ou cisão envolvendo a
companhia ou sociedades ligadas; (iii) obriga o diretor de relações com investidores, os acionistas controladores,
diretores, membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas a comunicar
qualquer fato relevante à CVM; (iv) requer a divulgação simultânea de fato relevante em todos os mercados onde
a companhia tenha as suas ações listadas para negociação; (v) obriga o adquirente do controle acionário de
companhia aberta a divulgar fato relevante, incluindo a sua intenção de cancelar o registro de companhia aberta
no prazo de um ano da aquisição; (vi) estabelece regras relativas à divulgação de aquisição ou alienação de
participação relevante em companhia aberta; e (vii) restringe o uso de informação privilegiada.
Nos termos da Instrução CVM 358, em circunstâncias excepcionais, podemos submeter à CVM um pedido de
tratamento confidencial com relação a um ato ou fato relevante, quando nossos Acionistas Controladores ou
nossos administradores entenderem que a divulgação colocaria em risco interesse legítimo de nossa Companhia.
Cancelamento do Registro de Companhia Aberta
O cancelamento do registro de companhia aberta só pode ocorrer caso o acionista controlador de uma companhia
ou a própria companhia realize uma oferta pública de aquisição de todas as ações de sua emissão em circulação,
sendo observados os seguintes requisitos: (i) que o preço ofertado seja justo, na forma estabelecida na Lei das
Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM
361”); (ii) que os acionistas titulares de mais de dois terços das ações em circulação (conforme definido na
Instrução CVM 361) e que tenham se manifestado sobre o cancelamento, tenham concordado expressamente
com o cancelamento do registro ou aceitado a oferta pública; e (iii) que o preço ofertado corresponda, no
mínimo, ao valor econômico determinado por empresa especializada independente do poder de decisão da
companhia, de seus administradores e acionista controlador, de acordo com o Regulamento do Novo Mercado.
A Lei das Sociedades por Ações define preço justo como sendo aquele apurado com base nos critérios, adotados
de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de
mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado ou com
base em outro critério aceito pela CVM.
O Regulamento do Novo Mercado também estabelece regras aplicáveis ao cancelamento do registro de
companhia aberta. Em caso de cancelamento do registro de companhia aberta, o acionista controlador ou a
companhia, conforme o caso, fará uma oferta pública de aquisição das ações em circulação, tendo por base, no
mínimo, o valor econômico da companhia, determinado por empresa especializada. A empresa especializada
deve ser selecionada, em assembléia geral, a partir de uma lista tríplice indicada pelo conselho de administração.
Não se computando os votos em branco, a escolha será feita por maioria de votos dos acionistas detentores das
ações em circulação presentes na assembléia que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a
presença de, no mínimo, 20% do total das ações em circulação, ou, se instalada em segunda convocação, poderá
contar com a presença de qualquer número
Alienação de Controle
Conforme estipulado no Regulamento do Novo Mercado e em nosso Estatuto Social, a alienação do nosso poder
de 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 do controle se obrigue a efetivar oferta
pública de aquisição das ações dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na
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legislação vigente, no Regulamento do Novo Mercado e no nosso Estatuto Social, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele conferido ao Acionista Controlador alienante.
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, não poderemos registrar qualquer transferência de ações para
o(s) acionista(s) que vier(em) a deter o poder de controle, enquanto esse(s) não subscrever(em) o Termo de
Anuência dos Controladores. Adicionalmente, o(s) Acionista(s) Controlador(es) alienante(s) não poderá(ão)
transferir a propriedade de suas ações para o(s) adquirente(s), enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de
Anuência dos Controladores.
Saída do Novo Mercado
Podemos, a qualquer momento, solicitar a nossa saída do Novo Mercado, desde que aprovada em Assembléia
Geral de acionistas e comunicada à BOVESPA por escrito com antecedência de 30 dias. Tal deliberação deverá
especificar se a referida saída ocorre para que os valores mobiliários emitidos por nós passem a ter registro para
negociação fora do Novo Mercado. A saída do Novo Mercado não implica a perda da condição de companhia
aberta registrada na BOVESPA.
Oferta pelo Acionista Controlador
Na hipótese de nossa saída do Novo Mercado para que nossos valores mobiliários passem a ter registro para
negociação fora do Novo Mercado, nossos Acionistas Controladores deverão efetivar oferta pública de aquisição
de ações pertencentes aos nossos demais acionistas, no mínimo, pelo respectivo valor econômico a ser apurado
na forma prevista no Regulamento do Novo Mercado, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
A notícia da efetivação da oferta pública deverá ser comunicada à BOVESPA e divulgada ao mercado
imediatamente após a realização da Assembléia Geral de acionistas que houver aprovado a referida saída.
Cancelamento do Registro de Companhia Aberta
Caso a saída do Novo Mercado ocorra em virtude do cancelamento de nosso registro como companhia aberta: (i)
deverão ser observados todos os procedimentos previstos na legislação, além da realização de oferta tendo como
preço mínimo ofertado o valor econômico da ação, conforme sumarizados no item “Cancelamento de Registro
de Companhia Aberta” desta Seção, e (ii) ficará dispensada a aprovação prévia em Assembléia Geral de
acionistas.
Reorganização Societária
Caso a nossa saída do Novo Mercado venha a ocorrer em virtude de operação de reorganização societária, na
qual a companhia resultante dessa reorganização não seja admitida para negociação no Novo Mercado, (i) nossa
Companhia, juntamente com nossos administradores e os nossos Acionistas Controladores, deverá observar as
formalidades previstas no Regulamento do Novo Mercado; e (ii) os nossos Acionistas Controladores deverão
efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos nossos demais acionistas, no mínimo, pelo
respectivo valor econômico das ações, a ser apurada na forma prevista no Regulamento do Novo Mercado,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. A notícia da efetivação da oferta pública deve ser
comunicada à BOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembléia Geral de
acionistas que houver aprovado a referida reorganização.
Obrigações na Saída
A nossa saída do Novo Mercado não eximirá nossa Companhia, nossos administradores e nossos Acionistas
Controladores de cumprir com suas obrigações e atender as exigências decorrentes do Contrato de Participação
no Novo Mercado, da cláusula compromissória contida em nosso Estatuto Social, do Regulamento de
Arbitragem e do Regulamento do Novo Mercado que tenham origem em fatos anteriores à referida saída.
Alienação de Controle da Companhia após a Saída
A alienação do nosso controle que ocorrer nos 12 meses subseqüentes à saída do Novo Mercado obrigará nossos
Acionistas Controladores alienantes e o(s) comprador(es), conjunta e solidariamente, a oferecer aos demais
acionistas a aquisição de suas ações pelo preço e nas condições obtidas pelos Acionistas Controladores
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alienantes na alienação de suas próprias ações, devidamente atualizado, observando-se as mesmas regras
aplicáveis às alienações de controle previstas no Regulamento do Novo Mercado.
Vedação ao Retorno
Após a nossa saída do Novo Mercado, nossos valores mobiliários não poderão voltar a ser negociados no Novo
Mercado por um período mínimo de dois anos contados da data em que tiver sido formalizado o desligamento,
salvo se tivermos o nosso controle acionário alienado após a formalização de nossa saída do Novo Mercado.
Cláusula Arbitral
Nós, nossos acionistas, administradores e membros do nosso Conselho Fiscal (quando instalado), nos obrigamos
a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre nós,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no nosso Estatuto Social, nas normas editadas pelo CMN,
pelo BACEN e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais
em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento da Câmara de
Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
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ESTRUTURA DE CAPITAL E ACIONÁRIA

As nossas subsidiárias e controladas diretas e indiretas são GEMCO, C&S, GSR7, Bematech International Corp.,
Bematech Argentina S.A., Bematech Asia Ltd., Bematech Europe Gmbh e Bematech Indústria e Comércio de
Equipamentos Eletrônicos da Amazônia Ltda.
O quadro abaixo demonstra nossas subsidiárias e controladas, diretas e indiretas, na data deste Prospecto:
Bematech

100,0%
Bematech
International
Corp.

95,0%
Bematech
Argentina
S.A.

100,0%
Bematech
Asia
Co. Ltd.

99,9%
Bematech da
Amazônia Ltda.

100,0%
Bematech
Europe
Gmbh

99,9%
GEM CO

99,9%

5,0%

C&S

196

99,9%
GSR7

DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Valores Disponíveis para Distribuição
Em cada Assembléia Geral Ordinária, o Conselho de Administração deverá fazer uma recomendação acerca da
destinação do lucro líquido que tivermos apurado no exercício anterior e a distribuição de dividendos aos nossos
acionistas, com base em nossas demonstrações financeiras anuais não-consolidadas. De acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, o lucro líquido de uma companhia é definido como o resultado do exercício social,
deduzido do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido para aquele exercício social, líquido
de prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores e de valores alocados para o pagamento de participação
de empregados e administradores nos lucros da companhia.
Conforme a Lei das Sociedades por Ações, os valores disponíveis para distribuição de dividendos são os valores
que correspondem ao lucro líquido:
•

valores alocados à reserva legal;

•

valores alocados às reservas estatutárias, se houver;

•

valores alocados à reserva de contingências, se necessário;

•

valores alocados à reserva de lucros a realizar;

•

valores alocados à reserva de retenção de lucros;

•

reversões de reservas registradas em anos anteriores, nos termos dos Princípios Contábeis
Brasileiros; e

•

reversões dos valores alocados à reserva de lucros a realizar, quando realizados e não absorvidos
por prejuízos.

O pagamento de dividendos poderá ser limitado ao montante do lucro líquido que tiver sido realizado, desde que
a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar, conforme abaixo discutido. O cálculo de nosso
lucro líquido, para fins de distribuição de dividendos, é realizado em conformidade com as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil, que difere em certos aspectos relevantes do US GAAP.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com base em nosso Estatuto Social, devemos manter uma
reserva legal para a qual devemos alocar 5,0% de nosso lucro para cada exercício social até o valor dessa reserva
atingir 20,0% do capital social integralizado. Não somos obrigados a destinar nenhum valor à reserva legal em
qualquer exercício social em que tal reserva, quando somada a outras, seja igual ou superior a 30,0% de nosso
capital social total. Prejuízos acumulados, se houver, podem ser compensados contra a reserva legal. Se não
utilizada para esses fins, a reserva legal poderá ser utilizada somente para aumento de capital. A reserva legal
está sujeita à aprovação dos acionistas na Assembléia Geral Ordinária, podendo ser transferida para o capital,
mas não está disponível para o pagamento de dividendos nos anos subseqüentes. Nossos cálculos de lucro
líquido e alocações para reservas para qualquer exercício social são determinados com base nas demonstrações
financeiras anuais não-consolidadas elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, uma parcela do lucro líquido da Companhia pode ser destinada à
constituição de reservas discricionárias ou estatutárias, que deverão ser descritas no nosso Estatuto Social, indicando de
modo preciso e completo a finalidade, critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à
constituição e limite máximo da reserva. Nosso Estatuto Social não prevê a constituição de reservas estatutárias.
Adicionalmente, a Assembléia Geral de Acionistas poderá, com base em proposta apresentada pelos órgãos da
administração, destinar parte do lucro líquido do exercício à formação de reserva para contingências, com a finalidade
de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável e cujo valor possa ser
estimado. Desta forma, os valores disponíveis para distribuição podem ser aumentados pela reversão da reserva de
contingências para perdas julgadas prováveis, constituídas em anos anteriores, mas não realizadas.
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Conforme a Lei das Sociedades por Ações, o valor do dividendo obrigatório que ultrapassar a parcela realizada
do lucro líquido em qualquer exercício pode ser destinado à reserva de lucros a realizar e o pagamento de
dividendo obrigatório pode ser limitado ao valor do lucro líquido do exercício fiscal que tiver sido realizado. Os
lucros a realizar em qualquer exercício fiscal são constituídos pela soma da (i) parcela do lucro líquido positivo
da equivalência patrimonial em tal ano, se houver; e (ii) de lucros decorrentes de operações cujo vencimento
ocorra após o final do exercício fiscal seguinte. Na medida em que valores destinados à reserva de lucros a
realizar são realizados em exercícios sociais subseqüentes, tais valores devem ser adicionados ao pagamento de
dividendos relativos ao ano de realização. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados
e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios posteriores, deverão ser acrescidos ao primeiro
dividendo declarado após a realização.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, uma porção do lucro líquido do exercício da Companhia pode ser
retida pela Assembléia Geral de acionistas, conforme previsão contida em orçamento de capital preparado pelos
órgãos da administração e por ela previamente aprovado, para expansão das instalações da Companhia e outros
projetos de investimentos em ativo imobilizado ou de capital de giro. Após a conclusão dos projetos de
investimento pertinentes, a Companhia poderá reter a reserva até que seus acionistas aprovem a transferência da
reserva, em todo ou em parte, para seu capital ou para a reserva de lucros acumulados. Segundo a Lei das
Sociedades por Ações, se um projeto para o qual foi alocada parte da reserva de capital tiver prazo superior a um
ano, o orçamento relativo a este projeto deve ser submetido à apreciação da Assembléia Geral de acionistas em
cada exercício social, até a conclusão do projeto.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, todas as destinações estatutárias do lucro líquido, incluindo a
reserva de lucros a realizar, devem ser aprovadas pelos acionistas em Assembléia Geral de acionistas, podendo
ser utilizadas para o aumento de capital social ou para o pagamento de dividendos em anos subseqüentes.
O saldo das contas de reservas de lucros, exceto a reserva para contingências e a reserva de lucros a realizar, não
poderá exceder o capital social. Se isso acontecer, a Assembléia Geral de acionistas deve decidir se o valor
excedente será utilizado para pagar o eventual capital subscrito e não integralizado, para a subscrição de novas
ações ou para a distribuição de dividendos.
De acordo como a Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido não destinado às contas mencionadas acima
deve ser distribuído como dividendos.
Dividendo Obrigatório
A Lei das Sociedades por Ações exige que o Estatuto Social de cada companhia especifique o percentual mínimo
disponível do valor a ser distribuído aos acionistas como dividendos, também conhecido como dividendo
obrigatório, que pode também ser pago sob a forma de juros sobre o capital próprio.
O dividendo obrigatório é baseado na porcentagem do lucro líquido ajustado, não inferior a 25,0%, em vez de
um valor monetário fixo por ação. De acordo com nosso Estatuto Social, no mínimo 25,0% do saldo de lucro
líquido do exercício social anterior, calculado conforme a Lei das Sociedades por Ações e as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil, deve ser distribuído a título de dividendo obrigatório anual. A Lei das Sociedades por Ações,
no entanto, permite que suspendamos a distribuição obrigatória de dividendos de qualquer exercício social caso o
Conselho de Administração informe à Assembléia Geral de acionistas que tal distribuição seria inviável dada a
nossa condição financeira à época. Tal suspensão está sujeita à revisão do Conselho Fiscal e aprovação pela
Assembléia Geral de acionistas, sendo que o Conselho de Administração deverá registrar uma justificativa para
tal suspensão na CVM dentro de cinco dias a contar da realização da referida Assembléia Geral de acionistas. Os
dividendos não distribuídos por causa da suspensão devem ser destinados a uma reserva especial. Se não
absorvido pelos prejuízos subseqüentes, esse montante deverá ser pago na forma de dividendos assim que a
condição financeira da Companhia permitir.
Distribuição de Dividendos
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, devemos realizar uma Assembléia Geral Ordinária, anualmente,
nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, na qual, entre outras matérias, os acionistas
devem decidir sobre a distribuição de nossos dividendos anuais. Adicionalmente, dividendos intermediários
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podem ser declarados pelo Conselho de Administração. Qualquer pagamento de dividendos intermediários
deverá ser computado no valor a ser pago como dividendo mínimo obrigatório aos nossos acionistas. Qualquer
titular do registro de ações, no momento da declaração dos dividendos, tem direito a receber tais dividendos. Os
dividendos sobre ações mantidas por depositários são pagos ao depositário para distribuição aos acionistas. De
acordo com a Lei das Sociedades por Ações, os dividendos devem ser pagos ao titular das ações dentro de 60
dias depois de o dividendo ter sido declarado, exceto se os acionistas optarem por uma outra data de pagamento,
o que, em ambos os casos, deve ocorrer antes do término do exercício social no qual tal dividendo foi declarado.
Dividendos atribuídos a acionistas e não reclamados não renderão juros nem serão passíveis de correção
monetária e prescreverão por decurso de prazo em favor da Companhia após decorridos três anos a partir da data
em que forem colocados à disposição dos acionistas.
Juros sobre o Capital Próprio
De acordo com a legislação tributária brasileira em vigor, a partir de 01 de janeiro de 1996 as companhias estão
autorizadas a distribuir juros sobre o capital próprio, ao invés de dividendos, e tratar tais pagamentos como
despesas dedutíveis para fins de imposto de renda e, a partir de 1998, também para fins de contribuição social. O
pagamento desses juros sobre o capital próprio pode ser feito a critério do Conselho de Administração, sujeito à
aprovação na Assembléia Geral de acionistas. Tais juros estão limitados à variação diária da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) pro rata, não podendo exceder o maior de:
•

50,0% de nosso lucro líquido (após a dedução de provisões para contribuição social incidente sobre
o lucro líquido, mas sem levar em conta a provisão para imposto de renda e juros sobre o capital
próprio) do período com relação ao qual o pagamento for efetuado; ou

•

50,0% de nossos lucros acumulados e reservas de lucro no início do exercício fiscal em relação ao
qual o pagamento for efetuado.

Para fins contábeis, embora deva ser refletido na demonstração do resultado para ser passível de dedução, o
encargo é revertido antes do cálculo do lucro líquido das demonstrações financeiras estatutárias e deduzido do
patrimônio líquido de forma semelhante ao dividendo. A porcentagem de 15,0% (ou 25,0% se o acionista for
residente em um paraíso fiscal) do imposto de renda retido na fonte é devido pelos acionistas mediante o
recebimento dos juros, mas o imposto é normalmente pago pelas companhias em nome dos acionistas, mediante
a distribuição de juros.
De acordo com nosso Estatuto Social e o parágrafo 7º do artigo 9º da lei n° 9.249/95, juros sobre o capital
próprio podem ser imputados ao pagamento de dividendos para fins de dividendo obrigatório.
Política de Dividendos
Nosso Conselho de Administração recomendará à Assembléia Geral de Acionistas que distribua, em cada
exercício, dividendos e/ou juros sobre o capital próprio em valor mínimo equivalente a 25,0% do nosso lucro
líquido ajustado, calculado em conformidade com o artigo 189 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações e as
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, preferencialmente mediante uma distribuição por exercício.
Não obstante a distribuição de dividendos acima referida, poderemos distribuir dividendos ou juros sobre o
capital próprio: (i) intermediários, baseados em balanços semestrais ou levantados em períodos menores, à conta
de lucros apurados nesses balanços ou de lucros ou reservas de lucros do último balanço anual ou semestral,
observadas as regras do artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações; ou (ii) em montante inferior a 25,0% do
nosso lucro líquido ajustado em qualquer exercício, quando assim exigido por disposição legal ou regulamentar
ou, ainda, quando recomendável em vista de nossa situação financeira e/ou perspectivas futuras, condições
macroeconômicas, mudanças regulatórias, estratégia de crescimento, limitações contratuais e demais fatores
considerados relevantes por nosso Conselho de Administração e nossos acionistas.
Não obstante o acima exposto, nossa Companhia pode vir a pagar dividendos além do dividendo mínimo
obrigatório, o que dependerá, além da aprovação em Assembléia Geral Ordinária por maioria de votos de
acionistas titulares de nossas ações, de diversos fatores, tais como: nossos resultados operacionais, nossa
condição financeira, nossas necessidades de caixa, nossas perspectivas futuras e outros fatores que nosso
Conselho de Administração e nossos acionistas julgarem relevantes.
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Histórico do Pagamento de Dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio
As tabelas abaixo indicam os valores das distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio aos
nossos acionistas nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, bem como
sua representação no nosso lucro líquido:
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2002
Tipo de Distribuição
Valor Total (em R$ milhares)
Valor por Ação (em R$)
Juros s/ Capital Próprio
1.177
0,78
Juros s/ Capital Próprio
1.281
0,85
2.458
1,64
Total
Dividendo
100
0,07

% do Lucro Líquido
51
56
107
4

Data de Pagamento
14 de maio de 2004
14 de maio de 2004
29 de novembro de 2004

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2003
Tipo de Distribuição
Valor Total (em R$ milhares)
Valor por Ação (em R$)
Juros s/ Capital Próprio
1.247
0,83
Juros s/ Capital Próprio
1.441
0,96
Juros s/ Capital Próprio
568
0,38
Total
3.256
2,17

% do Lucro Líquido
45
52
20
117

Data de Pagamento
18 de abril de 2005
04 de maio de 2005

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004
Tipo de Distribuição
Valor Total (em R$ milhares)
Valor por Ação (em R$)
Juros s/ Capital Próprio
1.233
0,78
Juros s/ Capital Próprio
1.505
0,96
Total
2.738
1,74

% do Lucro Líquido
61
75
136

Data de Pagamento
06 de outubro de 2005
06 de fevereiro de 2006

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005
Tipo de Distribuição
Valor Total (em R$ milhares)
Valor por Ação (em R$)
Juros s/ Capital Próprio
1.176
0,72
Juros s/ Capital Próprio
1.877
1,15
Total
3.053
1,87
Dividendo
756
0,46

% do Lucro Líquido
17
26
43
11

Data de Pagamento
28 de abril de 2003
19 de novembro de 2003
19 de novembro de 2003

11 de abril de 2006

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006
Tipo de Distribuição
Valor Total (em R$ milhares)
Valor por Ação (em R$)
% do Lucro Líquido
Juros s/ Capital Próprio
341
0,21
4
Juros s/ Capital Próprio
324
0,20
4
Juros s/ Capital Próprio
310
0,19
4
Juros s/ Capital Próprio
2.344*
1,44
30
Total
3.319
2,04
43
* Valor a ser distribuído exclusivamente aos nossos atuais acionistas, sem considerar os valores a serem distribuídos pela GSR7, de R$5,3
milhões, conforme mencionado na Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”.

Data de Pagamento
12 de julho de 2006
12 de setembro de 2006
16 de janeiro de 2007
Até 30 de abril de 2007
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PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTAS VENDEDORES
Na data deste Prospecto, o capital social subscrito e integralizado da Companhia era de R$68.000.000,00,
dividido em 36.266.668 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O quadro a seguir contém as informações sobre nossos acionistas e suas respectivas participações no nosso
capital social, assim como as participações de nossos administradores, na data deste Prospecto, bem como a
composição de nosso capital social imediatamente após a conclusão da Oferta, sem considerar as Ações
Suplementares:
Antes da Oferta
Ações
(%)
6.527.960
18,00
6.527.960
18,00
6.528.000
18,00
3.263.940
9,00
1.632.000
4,50
1.632.000
4,50
1.632.000
4,50
1.631.960
4,50
815.980
2,25
815.980
2,25
815.980
2,25
815.980
2,25
1.088.000
3,00
2.538.668
7,00
260
36.266.668
100,00

Após a Oferta(1)
Ações
(%)
5.407.960
10,66
5.407.960
10,66
4.458.000
8,79
2.703.940
5,33
1.352.000
2,67
1.632.000
3,22
1.352.000
2,67
1.571.960
3,10
675.980
1,33
675.980
1,33
675.980
1,33
675.980
1,33
568.000
1,12
260
23.572.756
46,47
50.730.756
100,00

Acionista
Marcel Martins Malczewski
Wolney Edirley Gonçalves Betiol
Brasil 21 – Fundo Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes(2)
Newton Slaviero Administração e Participações Ltda.(3)
Demetrios Lambros
Virgílio Moreira Filho
Francisco Alberto Vieira de Araújo
Sage Semog Participações Ltda.(4)
M.E.S. Participações Empresariais Ltda.(5)
MESOF Participações Empresariais Ltda.(6)
MFS Participações Ltda.(7)
Severol Participações Empresariais Ltda.(8)
Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro
Maxlen Sociedad Anonima(9)
Outros
Mercado
Total
(1)
Sem considerar o Exercício da Opção de Ações Suplementares.
(3)
Fundo formado exclusivamente com recursos da BNDESPAR e administrado pela Dynamo Venture Capital.
(3)
Sociedade detida por Cristina Slaviero Stempliuk (25,00% do capital social), Cintia Slaviero Simoneti (25,00% do capital social), Newton
Slaviero Junior (25,00% do capital social) e Paulo Slaviero (25,00% do capital social).
(4)
Sociedade detida por Edy Gomes Cassemiro (33,33% do capital social), Emilio Batista Gomes (33,32% do capital social), Maria Cecilia
de Araújo Gomes (16,67% do capital social), Eduardo Araujo Gomes (4,17% do capital social), Edson de Araujo Gomes (4,17% do capital
social), Eleonora de Araujo Gomes (4,17% do capital social) e Eliane de Araujo Gomes (4,17% do capital social).
(5)
Sociedade detida por Maria Elizabeth Slaviero (99,99% do capital social) e Maria Claudia Cassou (0,01% do capital social).
(6)
Sociedade detida por Maria Estela Slaviero (99,99% do capital social) e Maria Claudia Slaviero Cassou (0,01% do capital social).
(7)
Sociedade detida por Marcos Slaviero Filho (24,50% do capital social), Fabrício Slaviero (24,50% do capital social), e Marcos Slaviero
(51,00% do capital social).
(8)
Sociedade detida por Marilise Roveda Slaviero (0,01% do capital social), Ercílio Slaviero Neto (49,995% do capital social), e Augusto
Slaviero (49,995% do capital social).
(9)
Sociedade detida exclusivamente pelo Sr. Juan Jose Moratorio.

Acionistas Vendedores
Brasil 21 – Fundo Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes
O Brasil 21, fundo formado exclusivamente com recursos da BNDESPAR e administrado pela Dynamo Venture
Capital, detém 6.528.000 ações ordinárias da Companhia e figura como Acionista Vendedor na Oferta.
Marcel Martins Malczewski
Marcel Martins Malczewski detém 6.527.960 ações ordinárias da Companhia e figura como Acionista Vendedor
na Oferta. Adicionalmente, é nosso Diretor Presidente. Para mais informações, vide Seção “Administração”
deste Prospecto.
Wolney Edirley Gonçalves Betiol
Wolney Edirley Gonçalves Betiol detém 6.527.960 ações ordinárias da Companhia e figura como Acionista
Vendedor na Oferta. Adicionalmente, é membro de nosso Conselho de Administração e nosso Diretor VicePresidente Corporativo. Para mais informações ver Seção “Administração” deste Prospecto.
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Newton Slaviero Administração e Participações Ltda.
Newton Slaviero Administração e Participações Ltda., sociedade detida por Cristina Slaviero Stempliuk (25,00%
do capital social), Cintia Slaviero Simoneti (25,00% do capital social), Newton Slaviero Junior (25,00% do
capital social) e Paulo Slaviero (25,00% do capital social), detém 3.263.940 ações ordinárias da Companhia e
figura como Acionista Vendedor na Oferta.
Demetrios Lambros
Demetrios Lambros detém 1.632.000ações ordinárias da Companhia e figura como Acionista Vendedor na
Oferta. Adicionalmente, é membro de nosso Conselho de Administração. Para mais informações ver Seção
“Administração” deste Prospecto.
Francisco Alberto Vieira de Araújo
Francisco Alberto Vieira de Araújo detém 1.632.000 ações ordinárias da Companhia e figura como Acionista
Vendedor na Oferta. Adicionalmente, é membro de nosso Conselho de Administração. Para mais informações
ver Seção “Administração” deste Prospecto.
Sage Semog Participações Ltda.
Sage Semog Participações Ltda., sociedade detida por Edy Gomes Cassemiro (33,33% do capital social), Emilio
Batista Gomes (33,32% do capital social), Maria Cecilia de Araújo Gomes (16,67% do capital social), Eduardo
Araujo Gomes (4,17% do capital social), Edson de Araujo Gomes (4,17% do capital social), Eleonora de Araujo
Gomes (4,17% do capital social) e Eliane de Araujo Gomes (4,17% do capital social), detém 1.631.960 ações
ordinárias da Companhia e figura como Acionista Vendedor na Oferta.
M.E.S. Participações Empresariais Ltda.
M.E.S. Participações Empresariais Ltda., sociedade detida por Maria Elizabeth Slaviero (99,99% do capital
social) e Maria Claudia Cassou (0,01% do capital social), detém 815.980 ações ordinárias da Companhia e figura
como Acionista Vendedor na Oferta.
MESOF Participações Empresariais Ltda.
MESOFParticipações Empresariais Ltda., sociedade detida por Maria Estela Slaviero (99,99% do capital social)
e Maria Claudia Slaviero Cassou (0,01% do capital social), detém 815.980 ações ordinárias da Companhia e
figura como Acionista Vendedor na Oferta.
MFS Participações Empresariais Ltda.
MFS Participações Ltda., sociedade detida por Marcos Slaviero Filho (24,50% do capital social), Fabrício
Slaviero (24,50% do capital social), e Marcos Slaviero (51,00% do capital social), detém 815.980 ações
ordinárias da Companhia e figura como Acionista Vendedor na Oferta.
Severol Participações Empresariais Ltda.
Severol Participações Empresariais Ltda., sociedade detida por Marilise Roveda Slaviero (0,01% do capital
social), Ercílio Slaviero Neto (49,995% do capital social), e Augusto Slaviero (49,995% do capital social), detém
815.980 ações ordinárias da Companhia e figura como Acionista Vendedor na Oferta.
Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro
Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro detém 1.088.000 ações ordinárias da Companhia e figura como Acionista
Vendedor na Oferta.
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Maxlen Sociedad Anonima
Maxlen Sociedad Anonima, sociedade detida exclusivamente pelo Sr. Juan Jose Moratorio, detém 2.538.668
ações ordinárias da Companhia e figura como Acionista Vendedor na Oferta.
Acordos de Acionistas da Companhia
Em 18 de abril de 2005, celebramos um Acordo de Acionistas com os Acionistas Controladores e o Brasil 21, no
qual nós éramos parte interveniente. Dentre outros direitos e obrigações das partes signatárias, o Acordo de
Acionistas estipula: (i) a obrigação dos Acionistas Controladores em (a) promover a abertura de nosso capital
social, (b) providenciar o registro para negociação de valores mobiliários de nossa emissão em mercado de
balcão organizado ou em bolsa de valores, (c) manifestar a intenção de aderir ao Novo Mercado da BOVESPA
para negociação de nossos valores mobiliários, e (d) tomar todas providências necessárias para cumprir os
objetivos acima e se comprometerem a votar em bloco para satisfazer todos os requisitos referentes ao
Regulamento do Novo Mercado, ao Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, além de outras
disposições legais e regulamentares referentes ao Novo Mercado; (ii) os termos e condições, aos quais os
Acionistas Controladores e o Brasil 21 estarão sujeitos nas assembléias gerais, em deliberações de determinadas
matérias de nosso interesse, (iii) a necessidade de voto favorável dos Acionistas Controladores e do Brasil 21 em
Assembléias Gerais, representando, no mínimo, 67,0% das ações vinculadas ao Acordo de Acionistas, para
diversas matérias societárias, dentre as quais destacamos (a) alterações de nosso estatuto social, (b) nossa fusão,
aquisição e incorporação, (c) participação em grupo de sociedades, (d) nossa dissolução ou liquidação, (e)
aumento de capital por subscrição de ações, (f) redução do capital social, (g) aumento ou redução do dividendo
obrigatório, (h) modificação do número de membros do Conselho de Administração, critérios de indicação
desses membros e delimitação da competência desse órgão, (i) determinação da remuneração anual global dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria; (j) destinações do lucro do exercício, ressalvadas as
obrigatórias por força de lei ou por nosso estatuto social, (k) aquisição de nossas ações, para permanência em
tesouraria e sua posterior alienação ou cancelamento, e (l) resgate, amortização, ou conversão de ações e compra,
resgate ou conversão de debêntures; (iii) o direito de preferência na aquisição da totalidade das ações ofertadas e
vinculadas ao Acordo de Acionistas, por cada acionista signatário do Acordo de Acionistas, obedecendo a
proporção de suas respectivas participações acionárias, no caso de sua alienação, cessão ou transferência; (iv) o
direito de venda conjunta (tag along) para todos nossos acionistas, no caso de alienação, direta ou indireta, de
nosso controle; e (v) a opção de compra da totalidade da participação do acionista signatário do Acordo de
Acionistas, cujo controle acionário tenha sido, direta ou indiretamente, transferido.
O Acordo de Acionistas também prevê que, anteriormente a qualquer Assembléia Geral de acionistas que aborde
matérias referentes às acima descritas, seja convocada e instalada reunião prévia dos Acionistas Controladores e
da Brasil 21 para estabelecerem voto comum na Assembléia Geral. O quorum de deliberação das reuniões
prévias será o mesmo do exigido na Assembléia Geral, se instalados em primeira ou segunda convocação. Caso
não houver quorum para a instalação de reunião prévia após duas convocações, haverá uma terceira convocação,
na qual será necessário um quorum de 50,0% mais uma ação do total das ações vinculadas ao Acordo de
Acionistas. Enquanto não ocorrer a aprovação de qualquer matéria submetida à apreciação e deliberação dos
Acionistas Controladores e da Brasil 21 em reunião prévia, tal assunto não poderá ser levado à deliberação na
Assembléia Geral.
Segundo o Acordo de Acionistas, caso os Acionistas Controladores e/ou o Brasil 21 desejarem ceder ou alienar a
terceiros, em bolsa de valores, ações de sua titularidade e de nossa emissão, os Acionistas Controladores e/ou o
Brasil 21 deverão nos solicitar a desvinculação das ações objeto da pretendida alienação, do Acordo de
Acionistas. Ademais, o Acordo de Acionistas impede que o Brasil 21 e os Acionistas Controladores solicitem, no
período de seis meses e de um ano, respectivamente, após a existência de ações negociadas no Novo Mercado ou
em circulação no Mercado, a desvinculação de ações de sua titularidade e de nossa emissão. Findo este período,
o Brasil 21 e os Acionistas Controladores poderão solicitar a desvinculação, e por conseguinte alienar, 25,0% e
20,0%, respectivamente, do total das ações de sua titularidade e de nossa emissão, a cada seis meses e a cada um
ano, respectivamente. A desvinculação e conseqüente alienação de ações em percentual inferior aos limites
indicados acima, conferirá aos Acionistas Controladores e ao Brasil 21 o direito de (i) efetuar novos pedidos de
desvinculação em periodicidade inferior às descritas acima, considerando a diferença entre o número de ações
que teria direito de desvincular e o número de ações objeto do efetivo pedido de desvinculação, ou (ii) acumular,
nos conseguintes pedidos de desvinculação, o número de ações não incluídos nos pedidos anteriores. Caso as
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ações desvinculadas não forem alienadas dentro de 90 dias a partir da desvinculação, tais ações voltarão a ser
vinculadas ao Acordo de Acionistas.
Adicionalmente, pelo Acordo de Acionistas, extinguir-se-ão todos direitos e obrigações de quaisquer Acionistas
Controladores ou do Brasil 21, a qualquer tempo, caso estes reduzam sua participação acionária a menos de 2,0%
de nosso capital social.
Em 16 de março de 2007, os acionistas da Companhia, exceto Pedro Augusto de Carvalho Ribeiro e Maxlen
Sociedad Anonima, celebraram um Aditivo ao Acordo de Acionistas (“Aditivo”), por meio do qual ficaram
estipulados, dentre outros assuntos, os seguintes: (i) as Ações constantes do Aviso ao Mercado da Oferta estarão
desvinculadas do Acordo de Acionistas; (ii) o Acordo de Acionistas e o Aditivo terminarão integralmente, para
todos os fins de direito, com a publicação do Anúncio de Início da Oferta; (iii) caso não seja publicado o
Anúncio de Início da Oferta até 30 de abril de 2007, os termos e condições estipulados no Aditivo perderão sua
eficácia para todos os fins de direito, exceto com relação a algumas questões relacionadas aos acionistas
signatários, sendo que as Ações mencionadas no item “i” acima voltarão a fazer parte do Acordo de Acionistas
como se nunca tivessem sido desvinculadas; e (iv) o Acordo de Acionistas e o Aditivo substituem a todos os
acordos de acionistas anteriores ou outros entendimentos mantidos entre seus signatários.
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Somos uma companhia comprometida a atingir e manter altos padrões de governança corporativa. Em 27 de
março de 2007, celebramos com a BOVESPA o Contrato de Participação no Novo Mercado, o qual entrará em
vigor na data da publicação do Anúncio de Início da Oferta. Nosso Estatuto Social contém todas as cláusulas
mínimas exigidas pelo Regulamento do Novo Mercado da BOVESPA.
Nossas Práticas de Governança Corporativa e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC
Essa Seção contém informações sobre as práticas de governança corporativa que serão adotadas pela
Companhia, e deve ser analisada conjuntamente com a Seção “Capital Social”.
Segundo o IBGC, governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas,
envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria, auditores independentes e
conselho fiscal. Os princípios básicos que norteiam esta prática são: (i) transparência; (ii) eqüidade; (iii)
prestação de contas (accountability); e (iv) responsabilidade corporativa.
Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar não só o
desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também todos os demais fatores (ainda que intangíveis)
que norteiam a ação empresarial. Por eqüidade entende-se o tratamento justo e igualitário de todos os grupos
minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O accountability, por sua vez, caracteriza-se pela
prestação de contas da atuação dos agentes de governança corporativa a quem os elegeu, com responsabilidade
integral daqueles por todos os atos que praticarem. Por fim, responsabilidade corporativa representa uma visão
mais ampla da estratégia empresarial, com a incorporação de considerações de ordem social e ambiental na
definição dos negócios e operações.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa, adotamos as seguintes:
(i)
nosso capital social é dividido somente em ações ordinárias, proporcionando direito de voto a
todos os acionistas;
(ii)
obrigatoriedade de estender a oferta de compra de ações que resulte em transferência do nosso
controle a todos os acionistas e não apenas aos detentores do bloco de controle. Todos os acionistas devem ter a
opção de vender suas ações nas mesmas condições. A transferência do controle deve ser feita a preço
transparente. No caso de alienação da totalidade do bloco de controle, o adquirente deve dirigir oferta pública a
todos os acionistas nas mesmas condições do controlador (tag-along);
(iii)
financeiras;
(iv)

contratação de empresa de auditoria independente para análise de nossas demonstrações
previsão estatutária para instalação de um Conselho Fiscal;

(v)
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;
(vi)

transparência na divulgação pública do relatório anual da administração;

(vii)
livre acesso às nossas informações e instalações pelos membros do Conselho de
Administração;
(viii)
resolução de conflitos que possam surgir entre nós, nossos acionistas, nossos administradores e
membros do Conselho Fiscal, por meio de arbitragem;
(ix)

fazer contar votos dissidentes nas atas de assembléias ou reuniões, quando solicitado;
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(x)
vedação ao uso da informações privilegiadas e existência de política de divulgação de
informações relevantes;
(xi)
previsão estatutária de arbitragem como forma de solução de eventuais conflitos entre
acionistas e Companhia;
(xii)

dispersão de ações (free float), visando a liquidez dos títulos;

(xiii)
composição do Conselho de Administração deve ser ao menos 20% de membros independentes
(ausente de vínculos com a Companhia e com o acionista controlador); e
(xiv)
Conselheiros com experiência em questões operacionais e financeiras e experiência em
participação em outros conselhos de administração.
Novo Mercado
Em dezembro de 2000, a BOVESPA criou 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, adicionais ao que é exigido pela legislação, 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 aquelas presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a: (i) emitir apenas ações
ordinárias; (ii) manter, no mínimo, 25,0% de ações do capital da companhia 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 ou com base na legislação
societária brasileira, neste caso acompanhadas de nota explicativa que demonstre a conciliação do resultado do
exercício e do patrimônio líquido apurados segundo os critérios contábeis brasileiros e segundo os padrões de
contabilidade internacionalmente aceitos, evidenciando as principais diferenças, e do parecer dos auditores
independentes. A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de contrato entre a companhia, seus
administradores e acionistas controladores e a BOVESPA, além da adaptação do estatuto da companhia de
acordo com as regras contidas no Regulamento do Novo Mercado.
As regras do nosso Estatuto Social relativas à adaptação ao Regulamento do Novo Mercado são descritos na
Seção “Capital Social – Cancelamento de Registro de Companhia Aberta/Saída do Novo Mercado/Divulgação
de Negociação por Parte de Acionista Controlador, Conselheiro, Diretor e Membro do Conselho Fiscal”.
Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas do Novo Mercado. As regras impostas
pelo Novo Mercado visam a conceder transparência com relação às atividades e situação econômica das
companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas minoritários de participação na
administração das companhias, dentre outros direitos. As principais regras relativas ao Novo Mercado são
sucintamente descritas a seguir, às quais a Companhia também estará sujeita.
Nossas ações ordinárias serão admitidas à negociação no Novo Mercado da BOVESPA no dia seguinte ao da
publicação do Anúncio de Início.
Autorização para Negociação no Novo Mercado
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, dentre outras
condições, firmar Contrato de Participação no Novo Mercado e adaptar seu estatuto às cláusulas mínimas
exigidas pela BOVESPA. Com relação à estrutura do capital social, deve ser dividido exclusivamente em ações
ordinárias e uma parcela mínima de ações, representando 25,0% do capital social, deve ser mantida em
circulação pela companhia. Existe, ainda, uma vedação à emissão de partes beneficiárias (ou manutenção em
circulação) pelas companhias listadas no Novo Mercado.
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O conselho de administração de companhias autorizadas a ter suas ações negociadas no Novo Mercado deve ser
composto por no mínimo cinco membros, eleitos pela assembléia geral, com mandato unificado de, no máximo,
dois anos, sendo permitida a reeleição. Dos membros do Conselho de Administração, ao menos 20,0% devem ser
Conselheiros Independentes.
Todos os novos 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 novos 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.
Outras Características do Novo Mercado
Dentre outros requisitos impostos às companhias listadas no Novo Mercado, destacamos: (i) a obrigação de
efetivar ofertas públicas de ações sob determinadas circunstâncias, como, por exemplo, quando do cancelamento
do registro de negociação no Novo Mercado; (ii) dever de efetivar 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 alienação do controle da companhia; (iv) obrigações de prestação 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) dever de maior divulgação de operações com partes relacionadas; e (vi) necessária
vinculação da companhia, seus acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal ao
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado da BOVESPA para a resolução de conflitos que possam
surgir entre eles, relacionados ou oriundos da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos,
das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da companhia, nas normas editadas
pelo CMN, BACEN e CVM, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento da
Câmara de Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
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, 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 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 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 Companhia.
Nossos acionistas gozam de todos os direitos e garantias previstos no Regulamento do Novo Mercado, conforme
contemplados por nosso Estatuto Social, anexo a este Prospecto. Para mais informações vide Seção “Capital
Social”.
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações com partes relacionadas celebradas por nós são realizadas exclusivamente com nossas subsidiárias,
sempre visando nosso melhor interesse e o interesse de nossos acionistas, respeitadas as disposições constantes
do artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações. Tais operações, que incluem, principalmente, contratos de
compra e venda de produtos e componentes, são realizadas no curso normal dos nossos negócios, a preços,
prazos, encargos financeiros e demais condições compatíveis com as de mercado, respeitadas as disposições
constantes em nosso Estatuto Social. Adicionalmente, tais operações visam maximizar nossos lucros, bem como
fortalecer nossa presença no exterior, utilizando-se da localização estratégica de nossas subsidiárias.
Nossas operações de compra e venda celebradas com nossas subsidiárias totalizaram, em 31 de dezembro de
2006, R$3,7 milhões, sendo que R$3,3 milhões deste valor total corresponderam a compras de produtos e
componentes feitas por nós junto à Bematech Ásia. Seguem abaixo saldos de ativo, passivo e resultado
decorrente das nossas operações com partes relacionadas:
Bematech da
Amazônia
Ativo
Contas a receber de controladas:
No circulante (clientes)
No longo prazo (mútuos)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006
Bematech
Bematech
Bematech
GEMCO
GSR7
International
Asia
Argentina

Controladora

-

12
-

600
-

-

-

-

354
1.754

Passivo
Fornecedores
Obrigações com a controladora

10

251
-

-

90
-

1.754

-

625
-

Resultado
Receitas de produtos e serviços
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras despesas e receitas operacionais

10
-

25
-

3.299
-

-

-

-

403
171
286
122

Além disso, efetivamos um adiantamento para futuro aumento de capital da GEMCO, cujo valor total, em 31 de
dezembro de 2006, foi de R$1,7 milhão.
Por fim, foi celebrado em 16 de outubro de 2006, Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças,
onde nós figurávamos como parte compradora, o Brasil 21 e Nelson Massud como parte vendedora e a GEMCO
e Fabíola Baster Massud como intervenientes-anuentes. O valor total a ser pago aos vendedores, pela totalidade
das ações, é de R$58,5 milhões, o qual será dividido em cinco parcelas, bem como de um montante variável,
conforme descrito na Seção “Aquisições Recentes – Contrato de Aquisição – GEMCO” deste Prospecto.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Estamos cientes da nossa responsabilidade perante a sociedade e a comunidade na qual estamos estabelecidos.
Por isso, contribuímos ativamente para o desenvolvimento social, na busca da promoção da transformação das
pessoas, seguindo as diretrizes de investir em ações voltadas à educação de jovens carentes da comunidade e
incentivando a cultura e o esporte para nossos colaboradores.
Como exemplos dessa nossa atividade no Estado do Paraná, podemos mencionar a linha de montagem na
Penitenciária Feminina da Cidade de Piraquara, que atualmente conta com 11 detentas, o apoio a crianças órfãs e
carentes do Lar Moisés, realizado por meio da doação mensal de R$1.500,00, o Programa Mini Empresa Junior
Achievement, projeto realizado em 2006, que contou com 30 jovens empreendedores, e o projeto de Ampliação
do Hospital Pequeno Príncipe, para o qual doamos R$20 mil e dez micro-computadores e monitores em
dezembro de 2006, todos na Cidade de Curitiba.
Com relação aos aspectos ambientais, não realizamos atividades sujeitas a controle específico das autoridades
ambientais, uma vez que o manuseio e armazenagem de nossos produtos não afeta de forma nociva o meio
ambiente. Para o caso de descartes de produtos e componentes, os mesmos são encaminhados a empresas
devidamente licenciadas por órgãos ambientais e autorizadas pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná) para a
realização do procedimento de descarte.
Não sofremos qualquer autuação de qualquer órgão público, sobre quaisquer aspectos ambientais ou de
regularização de nossa unidade fabril até a presente data.
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3.

ANEXOS

•

Anexo A – Última versão consolidada do Estatuto Social da Companhia e alterações posteriores

•
Anexo B – Documentos Societários da Companhia e dos Acionistas Vendedores pessoas jurídicas
brasileiras que aprovam a Oferta
•
Anexo C – Informações Anuais relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006
(apenas informações não incluídas no Prospecto)
•
Anexo D – Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da Companhia relativas aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2005 e 2004, e Demonstrações Financeiras Auditadas da
GEMCO e da GSR7 relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006 e 2005
•
Anexo E – Declarações de Veracidade das Informações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e do
Coordenador Líder
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Parecer dos auditores independentes
Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A.
Curitiba - PR
Examinamos o balanço patrimonial da Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos
Eletrônicos S.A. e o balanço patrimonial consolidado dessa Companhia e suas controladas,
levantados em 31 de dezembro de 2006, e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, correspondentes ao
exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume
de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Companhia e suas controladas; (b)
a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as
informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela Administração da Companhia e suas controladas, bem como da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bematech Indústria e
Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A. e a posição patrimonial e financeira consolidada
dessa Companhia e suas controladas em 31 de dezembro de 2006, o resultado de suas operações,
as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos,
correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
Nosso exame foi conduzido com o objetivo de formarmos uma opinião sobre as demonstrações
financeiras acima referidas, tomadas em conjunto. A demonstração dos fluxos de caixa referente
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006 representa informação complementar àquelas
demonstrações, a qual não é requerida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e está sendo
apresentada para possibilitar uma análise adicional. Essa informação complementar foi submetida
aos mesmos procedimentos de auditoria aplicados às demonstrações financeiras e, em nossa
opinião, está apresentada, em todos os aspectos relevantes, adequadamente em relação às
demonstrações financeiras acima referidas, tomadas em conjunto.
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Conforme mencionado na nota explicativa 22, em novembro de 2006 o Supremo Tribunal
Federal (STF) julgou ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Estado de São Paulo em
face do Estado do Paraná que discute a constitucionalidade da Lei Estadual 13.214/01, que
concedeu beneficios de redução do ICMS nas vendas interestaduais. A retroatividade ou não da
declaração de inconstitucionalidade da norma no caso concreto, somente será definida pelo STF,
no momento da lavratura e subsequente publicação do acordão, fato ainda não ocorrido até a
emissão dessas demonstrações financeiras. A decisão pela retroatividade, implicaria na devolução
pela Companhia dos benefícios fiscais obtidos até a data do julgamento atualizados
monetariamente, conforme divulgado na referida nota. No entanto, considerando a ausência de
publicação do acordão e os argumentos jurídicos apresentados, a Administração, baseada na
opinião de seus assessores legais, entende não ser necessário nenhum ajuste nas demonstrações
financeiras da Companhia.
As demonstrações financeiras da Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos
S.A. e as demonstrações financeiras dessa Companhia e de suas controladas, relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2005, foram examinadas por outros auditores
independentes que, sobre elas, emitiram um parecer sem ressalvas, datado de 6 de fevereiro de
2006. A Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A. decidiu reapresentar
as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005 para
adequar sua apresentação à Deliberação CVM 488/05 e, para tanto, incluiu nas referidas
demonstrações financeiras informações adicionais em suas notas explicativas, reconheceu
imposto de renda e contribuição social diferidos e incluiu a apresentação das demonstrações dos
fluxos de caixa. Sobre estas demonstrações financeiras reapresentadas foi emitida opinião, por
outros auditores independentes, sem ressalvas e com ênfase semelhante ao constante no parágrafo
anterior, datada de 12 de fevereiro de 2007.
A Administração da Companhia, em atendimento às exigências da Comissão de Valores
Mobiliários em conexão com o processo de abertura de capital e oferta de ações, decidiu
reapresentar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2006 e de 2005 para: (a) aprimorar as informações contidas nas notas explicativas 2, 11, 14, 17,
18, 22, 23 e 30; e (b) incluir a nota explicativa n◦ 32, a respeito de eventos subseqüentes
ocorridos até 26 de março de 2007.
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A Administração da Companhia, em atendimento às novas exigências da Comissão de Valores
Mobiliários em conexão com o processo de abertura de capital e oferta de ações, decidiu
reapresentar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2006 e de 2005 para: (a) aprimorar as informações contidas nas notas explicativas 17, 23 e 32; e
(b) incluir na nota explicativa n◦ 32, os eventos subseqüentes ocorridos até 11 de abril de 2007.
13 de fevereiro de 2007, exceto pelas notas explicativas 2, 11, 14, 17, 18, 22, 23, 30 e 32, cuja
data é 26 de março de 2007 e exceto pelas notas explicativas 2, 17, 23 e 32 cuja data é 11 de abril
de 2007.
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6 F-PR

Pedro Jaime Cervatti
Contador CRC SP129565/O-7-T-PR

5
349

350
157.648

Total do ativo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

106.481

15
14
16
17

734
1.754
6.549
903
79.992
5.425
76
11.048

51.167

7.087
2.674
26.532
11.165
1.989
1.720

2006

59.950

15.704

735
71
409
37
4.163
1.452
8.837

44.246

16.008
16.935
8.980
1.834
489

2005

Controladora

Total do ativo não circulante

Não circulante
Realizável a longo prazo
Caução Contratual
Depósitos judiciais
Mútuos com controladas
Títulos e valores mobiliários
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros
Investimentos
Imobilizado líquido
Ativo intangível
Diferido líquido

22
22
13
7
11

6
7
8
9
10
12

Circulante
Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos

Total do ativo circulante

Nota

Ativo

(Em milhares de Reais)

em 31 de dezembro de 2006 e 2005

Balanços patrimoniais

186.680

116.700

9.500
734
6.549
1.047
5
3
8.544
156
90.162

69.980

13.682
3.622
35.470
12.098
3.203
1.905

2006

58.942

15.837

735
409
3
4.237
1.452
9.001

43.105

16.154
15.817
9.089
1.834
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2005

Consolidado
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157.648

46.377

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

20.000
10.321
1.952
14.104

-

Participações de minoritários

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

47.107

Total do passivo não circulante

23

18.572
575
1.754
3.059
3.147
20.000

Não circulante
Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias
Provisão para contingências
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para perdas em sociedades controladas
Provisão para pagamento de aquisições

12.691
2.024
2.480
1.837
2.336
1.614
763
1.019
37.168
2.232

2006

59.950

38.064

20.000
5.608
1.568
10.888

-

4.649

66
628
356
2.343
1.256
-

17.237

7.208
1.952
1.563
1.462
1.652
1.270
680
1.450

2005

Controladora

64.164

18
19
22
11

20

22

19
23
21

18

Nota

Total do passivo circulante

Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e obrigações sociais
Obrigações tributárias
Juros sobre capital próprio a pagar
Comissões a pagar
Provisão para participação nos resultados
Imposto de renda e contribuição social
Provisão para contingências
Provisão para pagamento de aquisições
Outras obrigações

Passivo

186.680

46.377

20.000
10.321
1.952
14.104

1.540

60.587

21.503
1.119
14.906
3.059
20.000

78.176

14.030
4.435
4.369
2.312
7.735
1.614
763
1.689
1.019
37.686
2.524

58.942

37.989

20.000
5.608
1.568
10.813

-

3.393

66
628
356
2.343
-

17.560

7.523
1.952
1.563
1.463
1.652
1.270
680
1.457

2005

Consolidado
2006
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Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

Nota

Controladora
2006
2005

Consolidado
2006
2005

Receita bruta de vendas e serviços
(-) Impostos
(-) Devoluções e abatimentos

176.001
(31.097)
(4.276)

138.936
(25.179)
(3.017)

192.293
(32.018)
(4.276)

140.635
(25.237)
(3.429)

Receita líquida de vendas e serviços

140.628

110.740

155.999

111.969

Custos dos produtos e serviços vendidos

(80.395)

(60.461)

(85.626)

(61.503)

60.233

50.279

70.373

50.466

(26.471)
(15.260)
(836)
4.104
(5.475)

(22.781)
(11.550)
(622)
2.790
(3.948)

197
(13)
(496)
(2.124)
(2.421)
(3.320)
(52.115)

(789)
56
(645)
(2.208)
(3.053)
(42.750)

(27.987)
(21.337)
(836)
3.999
(5.468)
(2.155)
(2.506)
(3.320)
(59.610)

(23.324)
(12.624)
(622)
2.580
(4.033)
-

8.118

7.529

10.763

7.457

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da Administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado de equivalência patrimonial
Variação cambial em sobre controladas no exterior
Provisão para perdas em sociedades controladas
Amortização do ágio
Outras (despesas) e receitas operacionais, líquidas
Juros Sobre Capital Próprio

28
24

Lucro operacional
Resultado não operacional

48

Lucro antes do imposto de renda, contribuição social e reversão
dos juros sobre capital próprio

(188)

70

(1.933)
(3.053)
(43.009)

(191)

8.166

7.341

10.833

7.266

(2.618)
(972)
(220)

(1.534)
(581)
(1.088)

(3.348)
(1.527)
(85)

(1.534)
(581)
(1.088)

4.356

4.138

5.873

4.063

3.320

3.053

3.320

3.053

Participações minoritárias

-

-

(1.442)

-

Lucro líquido do exercício

7.676

7.191

7.751

7.116

1.632.000

1.632.000

4,70

4,41

Imposto de renda corrente
Contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferidos

11
11
11

Lucro antes da reversão dos juros sobre capital próprio
Reversão dos Juros Sobre Capital Próprio

24

Quantidade de ações
Lucro líquido por ação - em reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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352

20.000

-

20.000

5.647
1.085
-

13.268

Capital
social

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldos em 31 de dezembro de 2006

Constituição de reserva - benefícios fiscais ICMS
Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Dividendos
Juros sobre o capital próprio

Saldos em 31 de dezembro de 2005

Aumento do capital com conversão de reservas
Aumento do capital com subscrição de novas ações
Constituição de reserva - benefícios fiscais ICMS
Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Reversão de reserva de fundo de resgate de ações
Juros sobre o capital próprio

Saldos em 1º de janeiro de 2005

(Em milhares de Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005

10.321

4.713
-

5.608

(5.647)
4.995
-

6.260

Reserva
de capital

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

8

1.926

384
-

1.542

360
-

1.182

26

-

26

(1.016)
-

1.042

Reservas de lucros
Legal
Estatutária

14.104

7.676
(384)
(756)
(3.320)

10.888

7.191
(360)
1.016
(3.053)

6.094

Lucros
acumulados

Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A. e Controladas

46.377

4.713
7.676
(756)
(3.320)

38.064

1.085
4.995
7.191
(3.053)

27.846

Total

Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A. e Controladas

Demonstrações das origens e aplicações de recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005
(Em milhares de Reais)

Controladora
2006
2005

2006

Consolidado
2005

Origem de recursos
Das operações
Lucro líquido do exercício
Itens que não afetam o capital circulante:
Depreciação e amortização
Provisão para contingências
Impostos diferidos
Equivalência patrimonial
Baixa de ativo diferido
Baixa de ativo imobilizado
Participações de Minoritários

De Acionistas
Aumento de capital social
Redução de capital de Controlada
De terceiros
Subvenção de ICMS para investimentos
Redução de mutuo com partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Aumento de passivo exigível a longo prazo

Total das origens

7.676

7.191

7.751

7.116

5.746
1.398
222
312
46
34
-

2.761
1.088
1.378
513
5
-

5.852
2.021
78
46
46
1.540

3.210
1.088
528
63
-

15.434

12.936

17.334

12.005

-

1.085
1.700

-

1.085
-

4.713
18.506
23.147

4.995
2.160
-

4.713
21.437
33.127

4.995
-

46.366

7.155

59.277

4.995

61.800

22.876

76.611

18.085

82.391
2.122
3.677
4.076
8.231
1.309

372
3.003
3.869
3.053
1.926

5.277
84.830
4.076
16.053
53

372
1.303
3.786
3.053
1.926

101.806

12.223

110.289

10.440

(40.006)

10.653

(33.678)

7.645

44.246
51.167
6.921

30.631
44.246
13.615

43.105
69.980
26.875

32.401
43.105
10.704

17.237
64.164
46.927

14.275
17.237
2.962

17.560
78.113
60.553

14.501
17.560
3.059

(40.006)

10.653

(33.678)

7.645

Aplicações de recursos
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Juros sobre capital próprio
Aumento do realizável a longo prazo
Transferência do exigível a longo prazo para o circulante

Redução (aumento) do capital circulante líquido
Variação do capital circulante líquido
Ativo circulante
No início do exercício
No fim do exercício

Passivo circulante
No início do exercício
No fim do exercício

Redução (aumento) do capital circulante líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005
(Em milhares de Reais)

Controladora
2006
2005
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Reconciliação do lucro líquido com o caixa líquido obtido das atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Provisão para contingências
Impostos diferidos
Ativo
Passivo
Equivalência patrimonial
Participação de minoritários
Baixa de ativo diferido
Baixa de ativo imobilizado
Subvenção para investimentos
(Aumento) diminuição de ativos:
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Depositos Judiciais
Aumento (diminuição) de passivos:
Fornecedores
Dividendos a pagar
Contas a pagar e provisões
Provisão perda com investimento
Obrigações tributárias

Consolidado
2006
2005

7.676

7.191

7.751

7.116

5.746
2.417

2.761
-

5.852
3.040

3.210
-

(494)
716
312
46
34
4.713
21.166

1.088
1.378
513
5
4.995
17.931

(638)
716
1.540
46
46
4.713
23.066

1.088
528
63
4.995
17.000

(9.597)
(2.185)
(155)
(1.232)
1

(2.940)
1.628
(246)
(502)
-

(19.653)
(3.009)
(1.369)
(11.194)
(4)

(2.224)
2.969
(238)
66
-

5.483
684
1.595
1.891
854

3.640
2.259
(835)

6.507
6.083
18.040
1.872

3.889
2.146
(874)

18.505

20.935

20.339

22.734

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Provisão para pagamento de investimento no longo prazo
Provisão para pagamento de investimento no curto prazo
Títulos e valores mobiliários de longo prazo
(Aquisição) de investimentos
(Aquisição) de imobilizado
(Aumento) do diferido

20.000
37.168
(6.549)
(82.391)
(2.122)
(3.677)

(1.303)
(3.869)

20.000
37.686
(6.549)
(5.277)
(84.893)

(1.303)
(3.786)

Caixa líquido aplicado nas (obtido das) atividades de investimentos

(37.571)

(5.172)

(39.033)

(5.089)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
Mútuos com pessoas ligadas
Pagamento de lucros, dividendos e juros sobre capital próprio
Empréstimos captados (pagos), líquidos

(1.683)
(4.076)
18.578

1.085
2.160
(3.809)
(4.208)

(4.076)
23.920

1.085
(3.809)
(4.208)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

12.819

(4.772)

19.844

(6.932)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes no exercício

(6.247)

10.991

1.150

10.713

Caixa e equivalentes no início do exercício

16.008

5.017

16.154

5.441

Caixa e equivalentes no final do exercício

9.761

16.008

17.304

16.154

Caixa líquido obtido das atividades operacionais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005
(Em milhares de Reais)

1

Contexto operacional
A Controladora, constituída em 1º de outubro de 1990 com sede em São José dos Pinhais, no
estado do Paraná, tem como atividades principais a industrialização, comercialização,
importação, exportação, projeto, desenvolvimento, representação, distribuição e locação de
equipamentos elétricos, eletrônicos e eletromecânicos e suas partes e peças; o desenvolvimento,
representação, distribuição e locação de softwares; a comercialização de suprimentos para
equipamentos de informática; a prestação de serviços de assistência técnica, assessoria e projetos
de informatização; a exploração de franquias de produtos e de serviços; bem como a participação
em outras sociedades como acionista ou quotista.
A Companhia adquiriu participações societárias em 2006, sendo adquiridas 100% das ações da
empresa Tecnologia de Gerência Comercial S/A (GEMCO) e 51% das ações da empresa GSR7
S/A. As aquisições realizadas têm por objetivo complementar a atual linha de produtos e serviços
para avançar na estratégia de soluções em automação comercial.

2

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base nas práticas
contábeis emanadas da legislação societária e normas da Comissão de Valores Mobiliários.
Com o objetivo de aprimoramento de suas informações financeiras, a Companhia está
apresentando as seguintes informações complementares abrangendo a controladora e o
consolidado referentes a demonstração dos fluxos de caixa preparados de acordo com a NPC 20 Demonstração dos fluxos de caixa, emitida pelo IBRACON - Instituto de Auditores
Independentes do Brasil.
As demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2006 foram publicadas em 13 de fevereiro de 2007. Entretanto, em conexão com o projeto de
abertura do capital da Companhia, aprovado na 31ª Assembléia Geral Extraordinária de 13 de
fevereiro de 2007, e em atendimento às exigências da Comissão de Valores Mobiliários, foi
preparado novo conjunto de demonstrações financeiras, o qual incluiu aprimoramentos e
inclusões nas notas explicativas 11, 14, 17, 18, 22, 23, 30 e 32, em relação às demonstrações
financeiras originalmente publicadas.
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Adicionalmente em atendimento às novas exigências da Comissão de Valores Mobiliários em
conexão com o processo de abertura de capital e oferta de ações, foi preparado este conjunto de
demonstrações financeiras, o qual inclui aprimoramentos e inclusões nas notas explicativas 17, 23
e 32 em relação às demonstrações financeiras originalmente publicadas.

3

Resumo das principais práticas contábeis
a. Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercício.
A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e
benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador. A receita de serviços
prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma receita não é
reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

b. Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de
estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
incluem o valor residual do ativo imobilizado, provisão para devedores duvidosos, estoques e
imposto de renda diferido ativo e passivo, provisão para contingências, provisão para
garantias e assistência técnica. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao
processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e premissas pelo menos
anualmente.
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c. Moeda estrangeira
Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos
para reais pela taxa de câmbio da data de fechamento do balanço e as diferenças decorrentes
de conversão de moeda foram reconhecidas no resultado do exercício. Para as subsidiárias
localizadas no exterior, os ativos e passivos foram convertidos para reais pela taxa de câmbio
no fechamento do balanço.

d. Ativos circulante e não circulante
•

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos
até a data do balanço.

•

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado incluindo os
respectivos impostos. A provisão para créditos duvidosos foi constituída em montante
considerado suficiente pela administração para fazer face às eventuais perdas na
realização dos créditos. A Companhia avalia a necessidade de provisão para perdas com
créditos duvidosos, substancialmente, através de análise individual dos créditos em
atraso, conjugado com o índice de perdas históricas com tais créditos.

•

Estoques
Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, que não excede o valor de
mercado.
O custo dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos
estoques. No caso de estoques acabados e estoques em elaboração, o custo inclui as
despesas gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de operação, deduzido de
provisão para perdas e obsolescência.
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•

Investimentos
Os investimentos em empresas controladas, estão avaliados pelo método de equivalência
patrimonial acrescido de ágio ou deduzidos de deságio, quando aplicável.
Os demais investimentos permanentes são avaliados ao custo de aquisição deduzido de
provisão para desvalorização, quando aplicável.

•

Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas
mencionadas na nota explicativa nº 14 e leva em consideração o tempo de vida útil
estimado dos bens.
Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios
econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no
resultado como despesa.

•

Intangível
Registrado ao custo de aquisição.

•

Diferido
Registrado ao custo de aquisição e formação, deduzido da amortização, a qual é calculada
pelo método linear às taxas que levam em consideração a vida útil dos ativos intangíveis.
O ativo diferido é registrado quando há um aumento dos benefícios econômicos
relacionados a esse ativo.
O ágio pago na aquisição de empresas está classificado nas demonstrações financeiras
consolidadas no ativo diferido e está sendo amortizado pelo prazo de projeção da
rentabilidade futura que o originou.
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•

Demais ativos circulantes e não circulantes
São apresentados pelo valor líquido de realização.

e. Passivo circulante e não circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos
balanços.

f. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.

g. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados
com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição
social sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa
de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
Os impostos ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias foram constituídos em
conformidade com a Instrução CVM nº 371 de 27 de junho de 2002.
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4

Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Bematech S.A. e suas
controladas a seguir relacionadas:
Porcentagem
de participação

Bematech International Corp.
Bematech Ind. e Com. de Equip. da Amazônia Ltda.
Bematech Ásia Co. Ltda.
Bematech Argentina S.A.
Tecnologia de Gerência Comercial S.A. (GEMCO)
GSR7 Serviços para Tecnologia da Informação S.A.

2006

2005

100,0000%
99,9998%
100,0000%
95,0000%
100,0000%
51,0000%

100,0000%
99,9998%
100,0000%
-

As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme em todas as empresas consolidadas e
consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior.

Descrição dos principais procedimentos de consolidação
a. Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas;
b. Eliminação das participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas
controladas;
c. Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, decorrentes
de negócios entre as empresas. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira, mas
apenas quando não há evidências de problemas de recuperação dos ativos relacionados;
d. Eliminação dos encargos de tributos sobre a parcela de lucro não realizado e apresentados
como tributos diferidos no balanço patrimonial consolidado; e
e. Destaque do valor da participação dos acionistas minoritários nas demonstrações financeiras
consolidadas.
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f.

A conciliação do resultado do exercício e do patrimônio líquido está demonstrada a seguir:
Resultado do
exercício

Controladora
Eliminação de lucro auferido
pela controladora em
transações com controladas,
líquido de imposto de
renda e contribuição social
Consolidado

17
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Patrimônio líquido

2006

2005

2006

2005

7.676

7.191

46.377

38.064

75

( 75)

-

7.751

7.116

46.377

(

75)

37.989
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5

Aquisições de empresas
A Companhia adquiriu participações societárias em 2006, sendo adquiridas 100% das ações da
empresa Tecnologia de Gerência Comercial S/A (GEMCO) e 51% das ações da empresa GSR7
S/A. As aquisições realizadas têm por objetivo complementar a atual linha de produtos e serviços
para avançar na estratégia de soluções em automação comercial.
O preço das aquisições esta composto de parcelas fixas e variáveis como segue:

a. Parcela Fixa:
Empresa adquirida

Parcela fixa

Tecnologia de Gerência Comercial S/A
(GEMCO)
GSR7 S/A

58.500 (i)
10.500 (ii)
69.000

Valor pago Saldo a pagar
9.000
10.500
19.500

49.500
49.500

(i) O Saldo remanescente a pagar será corrigido contratualmente pelo IGPM para as parcelas
a serem pagas até 1º de maio de 2007, sendo a partir desta data corrigido pela variação
acumulada do índice dos certificados de depósitos interbancários (CDI).
Vencimento e valor das parcelas fixas:
- R$ 9.000 pago em 2006
- R$ 9.500 em 31/01/07
- R$ 10.000 em 30/04/07
- R$ 10.000 em 31/10/07
- R$ 20.000 em 31/01/08
(ii) Este valor será descontado do cálculo variável em 3 parcelas de R$ 3.500.
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b. Parcela Variável:
Parcela variável
na data da
aquisição

Empresa adquirida
Tecnologia de Gerência Comercial S/A (GEMCO)
GSR7 S/A

7.971

Valor em
31/12/2006
- (iii)
7.668 (iv)

(iii) Conforme contrato de aquisição o Saldo remanescente a pagar é variável em função de
desempenho do ano de 2007 fixado em 4,54 vezes o EBITDA de 2007 menos R$ 7.000.
O valor a pagar variável é limitado pelo contrato a R$ 20.000 a ser pago a partir de 31 de
março de 2008.
Na data de contabilização na controladora (24 de novembro de 2006) o Patrimônio líquido da
GEMCO era negativo. Portanto foi reconhecido um ágio no montante de R$ 61.152 e uma
provisão no passivo de R$ 3.147.
(iv) Saldo remanescente a pagar, líquido de R$ 3.500 referente a primeira parcela do
adiantamento recebido, será determinado pela aplicação de 51% (percentual de
participação) multiplicado por 1/3 vezes e por 4,5 sobre o valor do EBITDA apurado no
período de 1º de maio de 2006 a 30 de abril de 2009, subdivididos como segue:
 1a Parcela - Resultado de 12 meses até 30/04/07 a pagar em 25/05/07
 2a Parcela - Resultado de 12 meses até 30/04/08 a pagar em 25/05/08
 3a Parcela - Resultado de 12 meses até 30/04/09 a pagar em 25/05/09
Na data de contabilização na controladora (21 de novembro de 2006) o Patrimônio líquido da
GSR7 era de R$200, tendo sido apurado um ágio no montante de R$ 17.908.
Para aquisição dos 49% dos acionistas minoritários está previsto em contrato a opção de
participação dos acionistas da GSR7 S/A no capital da Bematech determinada a partir dos
EBITDA’s da Bematech e da própria GSR7, limitada a 10% do capital da Bematech.
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c. Resumo das operações:
Valor pago em 2006

Saldo a pagar

Ágio

10.500
9.000

7.668
49.500

17.908
61.152

19.500

57.168

79.060

GSR7
GEMCO

Curto prazo
Longo prazo

37.168
20.000

As despesas decorrentes da atualização da parcela fixa estão sendo registradas como despesas
financeiras e totalizou R$158 até 31 de dezembro de 2006. O ágio apurado na data das
aquisições contabilizado em investimentos na controladora e diferido no consolidado
totalizou R$ 79.060, e está sendo amortizado linearmente a partir de 2006 dentro da
expectativa de realização de lucros da controladora em 60 meses para a GSR7 e 120 meses
para a GEMCO.

6

Disponibilidades

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

Controladora

Consolidado

2006
5.213
1.874
7.087

2006
10.860
2.822
13.682

2005
2.600
13.408
16.008

2005
2.746
13.408
16.154

As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e
fundos de renda fixa, remuneradas a taxas de 100% do Certificado de Depósito Interbancário –
CDI.
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7

Títulos e valores mobiliários
Consolidado

Controladora
Circulante
Fundo de renda fixa
Não circulante
Fundo de renda fixa

2006

2005

2006

2005

2.674

-

3.622

-

6.549
9.223

-

6.549
10.171

-

Os títulos e valores mobiliários referem-se a garantias reais vinculadas ao pagamento dos
empréstimos junto ao BNDES e FINEP. Esta modalidade de aplicação (cash collateral) é
remunerada a taxa de 100% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

8

Contas a receber de clientes
Controladora
2006

Consolidado

2005

2006

2005

No País
No exterior

33.632 19.847
389 1.323

43.753
389

19.985
82

Vendor

(6.237)

(3.875)

(6.237)

(3.875)

Provisão para créditos duvidosos

(1.252)

( 360)

(2.435)

( 375)

35.470

15.817

26.532 16.935
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A composição das contas a receber por idade de vencimento é como segue:
Controladora
2006

2005

23.271 14.549
1.377
1.914
523
162
354
22
527
522
1.732
126
(1.252) ( 360)
26.532 16.935

A vencer
Vencidos há 30 dias
Vencidos de 31 a 60 dias
Vencidos de 61 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos há mais de 180 dias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total de contas a receber de clientes

Consolidado
2006
28.520
2.058
775
2.090
1.363
3.099
(2.435)
35.470

2005
13.446
1.914
162
22
522
126
( 375)
15.817

Em 31 de dezembro de 2006 e 2005, não existem clientes que individualmente representem mais
do que 5% do contas a receber.
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9

Estoques

Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matérias-primas
Mercadorias para revenda e outros
Peças para assistência técnica e outros
Provisão para ajuste a valor de mercado
Adiantamento a fornecedores e
Importações em andamento

10

Controladora

Consolidado

2006

2005

2006

2005

1.681
28
3.982
1.151
1.756
( 428)

2.095
13
4.332
1.554
1.065
( 753)

1.965
28
3.982
2.281
1.756
( 428)

2.138
13
4.398
1.554
1.065
( 753)

2.995

674

2.514

674

11.165

8.980

12.098

9.089

Impostos a recuperar
Controladora
Imposto sobre circulação de mercadorias e
prestação de serviços - ICMS
Imposto sobre produtos industrializados - IPI
Imposto de renda
Contribuição social
Imposto de renda sobre aplicações financeiras
Imposto de renda sobre serviços
Retenção Lei 10.833 - Programa de integração
social/Contribuição para o financiamento da
seguridade social/Contribuição social
Outros impostos a recuperar

23
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2006

2005

2006

2005

449
523
369
136

1.102
51
423
145

449
523
484
286

1.102
51
423
145

437
-

82
-

459
155

82
-

75

31

467
380

31

1.989

1.834

3.203

1.834
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•

ICMS a recuperar oriundo de subvenção de estadual
O crédito de ICMS deve-se essencialmente à utilização do benefício fiscal da Lei Estadual
n° 13.214/01, que concede crédito presumido em operações interestaduais e reduz a base de
cálculo em operações internas de alguns produtos de informática. Esses créditos, não estão
sujeitos à prescrição, podendo ser utilizados a qualquer tempo e registrado como subvenção
para investimentos no patrimônio líquido. A forma atual de compensação tem sido com os
débitos normais na venda de produtos, que possuem utilização de curto prazo.
Como contrapartida, para a manutenção desse benefício, a referida lei estabelece que a
Companhia deverá manter o Processo Produtivo Básico (PPB) dos produtos autorizados pela
Portaria n° 109/02. A Companhia vem cumprindo essa obrigação, e não tem sido questionada
em relação ao cumprimento da mesma.

•

IPI
O crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI deve-se à utilização do benefício
fiscal previsto na Lei n° 8.248/91 e normas posteriores, que concedem a isenção do IPI, o
qual foi posteriormente convertido em redução progressiva, sobre as saídas dos
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, inclusive aos de automação
industrial e de processamento de dados, importados ou de fabricação nacional, combinado
com a manutenção e a utilização do crédito do IPI, relativo a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, empregados na industrialização dos bens. A redução
progressiva dos percentuais sobre o referido imposto devido, prevista em lei, obedece ao
seguinte calendário:


redução de 80% (oitenta por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro de 2004 até 31 de
dezembro de 2014;



redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro até 31 de
dezembro de 2015;



redução de 70% (setenta por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro de 2016 até 31 de
dezembro de 2019, quando será extinto.
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Para usufruir o referido benefício, a Companhia deve investir anualmente cerca de 4% do
faturamento bruto de bens e serviços de informática incentivados, em atividades de pesquisa
e desenvolvimento e tecnologia de informação calculados de acordo com a Lei nº 8.248/91.
A Companhia anualmente deve apresentar ao Ministério da Ciência e Tecnologia evidências
de que cumpre essa exigência de investimento. A Companhia vem cumprindo os
investimentos anuais e prestação de contas conforme estipulado na lei nº 8.248/91.
•

Retenção Lei 10.833 – PIS, COFINS e CSLL
Os impostos retidos no montante de R$ 467 referem-se a PIS, COFINS e CSLL originários
da Lei 10.833, que permite crédito sobre os impostos retidos no faturamento e a compensação
conforme regime de caixa.
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11

Impostos de renda e contribuição social - corrente e diferido
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa
de imposto de renda e contribuição social debitada em resultado é demonstrada como segue:
Controladora
2006
2005
Lucro antes de impostos, reversão de juros sobre o
capital próprio

Consolidado
2006
2005

8.166

7.341

10.833

7.266

Encargos (imposto de renda e contribuição social) às
alíquotas nominais de 25% e 9%, respectivamente

(2.776)

(2.499)

(3.683)

(2.470)

Exclusões (adições):
Resultado de participação em controladas
Outras adições e exclusões
Amortização do ágio

( 106)
( 206)
( 722)

( 469)
( 235)
-

( 106)
( 899)
( 732)

( 469)
( 264)
-

-

-

460

-

(3.810)

(3.203)

(4.960)

(3.203)

Ajuste de imposto de renda e contribuição social de
controladas tributadas pelo lucro presumido
Imposto de renda e contribuição social sobre
o resultado do exercício
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Controladora
2006
2005

Consolidado
2006
2005

Income tax
Social contribution tax

(2.618)
( 972)

(1.534)
( 581)

(3.348)
(1.527)

(1.534)
( 581)

Deferred income tax
Deferred social contribution tax

( 162)
( 58)
(3.810)

( 796)
( 292)
(3.203)

( 27)
( 58)
(4.960)

( 796)
( 292)
(3.203)

Income and social contribution taxes (payable) recoverable classified as current assets or current
liabilities:
Consolidado
Controladora
2006
2005
2006
2005
Current income tax
Current social contribution tax
Income tax paid in advance
Social contribution tax paid in advance
Amounts recoverable (payable)

(2.618)
( 972)
2.986
1.107
503

27
371

(1.534)
( 581)
1.957
726
568

(3.861)
(1.419)
3.120
1.147
(1.013)

(1.534)
( 581)
1.957
726
568
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Imposto de renda e contribuição social diferidos
Controladora
Saldos em Constituição
31/12/2005 (realização),
liquidas

No ativo realizável a longo prazo:
Imposto de renda:
Provisão para perdas em créditos
Provisão para perdas nos estoques
Provisão para contingências
Provisão de garantia
Provisão de custos de serviços
Outros
Total de imposto de renda diferido ativo
Contribuição social:
Provisão para perdas em créditos
Provisão para perdas nos estoques
Provisão para contingências
Provisão de garantia
Provisão de custos de serviços
Total de contribuição social diferida ativa
Total de imposto de renda e contribuição
social diferidos ativos

28
372

Saldos em
31/12/2006

28
184
88
300

224
(81)
63
14
144
364

252
103
151
14
144
664

11
66
32
109

80
(29)
22
5
52
130

91
37
54
5
52
239

409

494

903
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Saldos em
31/12/2005

Consolidado
Constituição
(realização),
liquidas

Saldos em
31/12/2006

28
184
88
300

224
(81)
63
14
144
144
508

252
103
151
14
144
144
808

11
66
32
109

80
(29)
22
5
52
130

91
37
54
5
52
239

409

638

1.047

No ativo realizável a longo prazo:
Imposto de renda:
Provisão para perdas em créditos
Provisão para perdas nos estoques
Provisão para contingências
Provisão de garantia
Provisão de custos de serviços
Outros
Total de imposto de renda diferido ativo
Contribuição social:
Provisão para perdas em créditos
Provisão para perdas nos estoques
Provisão para contingências
Provisão de garantia
Provisão de custos de serviços
Total de contribuição social diferida ativa
Total de imposto de renda e contribuição
social diferidos ativos
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Controladora e Consolidado
Saldos em
Constituição, Saldos em
31/12/2005
(realização), 31/12/2006
liquidas

No passivo exigível a longo prazo:
Imposto de renda diferido passivo sobre
amortização de gastos com pesquisa
e desenvolvimento

(1.723)

(526)

(2.249)

Contribuição social diferida passiva sobre
amortização de gastos com pesquisa
e desenvolvimento

( 620)

(190)

( 810)

Total de imposto de renda e contribuição
social diferidos passivos

(2.343)

(716)

(3.059)
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A administração considera que os ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias serão
realizados na proporção da solução final das contingências e eventos conforme demonstrado
abaixo.
Imposto de renda e contribuição social ativos
2007

2008

2009

Total

266

266

132

664

96

96

47

239

362

362

179

903

Crédito tributário
Imposto de renda
Contribuição social

Imposto de renda e contribuição social passivos
2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013 Total

Crédito tributário
Imposto de renda
Contribuição social

(345)

(364)

(450)

(450)

(450) (104) ( 86) (2.249)

(124)

(132)

(162)

(162)

(162) ( 38) ( 30) ( 810)

(469)

(496)

(612)

(612)

(612) (142) (116) (3.059)
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12

Outros créditos
Controladora

Consolidado

Circulante

2006

2005

2006

2005

Fiança bancária e comissão
Adiantamentos
Despesas antecipadas

1.307
184
46

347
92

1.307
363
46

69
92

183

50

189

50

1.720

489

1.905

211

Outros

O montante de R$ 1.307 (em 2006) refere-se a valores pagos antecipadamente como garantias de
fiança bancária.

13

Partes relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2006, bem como as transações
que influenciaram o resultado do exercício, relativas a operações com partes relacionadas,
decorrem de transações com a Companhia e suas subsidiárias, as quais foram realizadas em
condições usuais de mercado para os respectivos tipos de operações.

32
376

377

-

10

10
-

Passivo
Fornecedores
Obrigações com a controladora

Resultado
Receitas de produtos e serviços
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras despesas e receitas operacionais

Bematech da
Amazônia
Ind. e Com.
de Equip.
Elet. Ltda.

Ativo
Contas a receber de controladas:
No circulante (clientes)
No longo prazo (mútuos)

(Em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

33

25
-

251
-

12
-

Bematech
International
Corp.

3.299
-

-

600
-

Bematech
Asia Co. Ltd.

-

-

90
-

Bematech
Argentina
S/A

Controladas

Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A. e Controladas

-

1.754

-

Tecnologia de
Gerência
Comercial
S/A
Consolidado

GSR7 S/A

-

-

-

403
171
286
122

625
-

354
1.754

2006

199
159
238
-

-

1.438
71

2005

Controladora
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Imobilizado
Taxa média
ponderada
depreciação
% a.a.

Controladora
2006
Depreciação
( 583)
(1.626)
( 242)
( 519)
( 263)

Líquido
608
1.142
1.721
541
1.056
91

2005
Líquido
608
846
1.482
329
618
167

Terrenos
Edificações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Ferramentais
Equipamentos para locação

n/a
4%
17%
10%
20%
20%

Custo
608
1.725
3.347
783
1.575
354

Outros

15%

395

( 129)

266

113

8.787

(3.362)

5.425

4.163

Taxa média
ponderada
depreciação
% a.a.

Consolidado

Terrenos
Edificações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Ferramentais
Equipamentos para locação

n/a
4%
17%
10%
20%
20%

Custo
608
2.832
4.937
1.537
1.575
354

2006
Depreciação
( 604)
(2.262)
( 355)
( 519)
( 263)

Outros

15%

985

( 281)

704

126

12.828

(4.284)

8.544

4.237

34
378

Líquido
608
2.228
2.675
1.182
1.056
91

2005
Líquido
608
846
1.520
352
618
167

Bematech Indústria e Comércio
Eletrônicos S.A. e Controladas

de

Equipamentos

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

Imobilizado locado
O prédio onde está instalada a fábrica da Companhia é alugado. Em 1º de agosto de 2006, foi
firmado contrato de locação com o Condomínio Empresarial São José, pelo prazo de cinco anos,
com término previsto para 1º de julho de 2011, podendo ser renovado automaticamente, por igual
período. O valor do aluguel, ajustado entre as partes, é de R$ 16 mil mensais, e será reajustado
anualmente pelo índice geral de preços ao consumidor – IGPM. O contrato tem carência de 45
dias, entrando em vigor a partir de 15 de setembro de 2006, quando serão devidos os alugueres. O
valor ajustado entre as partes foi definido através de pesquisa de mercado com empresas do
segmento imobiliário que atuam na região.

15

Investimentos
a. Composição dos saldos
Controladora
2006
Participações em empresas controladas
Ágio apurado na aquisição de controladas
Amortização do ágio

35
379

2005

3.056
79.060
(2.124)

37
-

79.992

37
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b. Movimentação dos saldos

Bematech
Bematech
da
Bematech Bematech
International Amazônia Ásia Co. Argentina GSR7 GEMCO
Corp.
Ltda.
Ltd.
S.A.
S.A.
S.A.
Saldos em 31 de dezembro
de 2005
Equivalência patrimonial
Aporte de Capital
Aquisição de investimento
com passivo a descoberto
Ágio
Amortização de ágio
Provisão para perdas
Saldos em 31 de
dezembro de 2006

( 688)
2.018

37
(28)
-

( 361)
1.033

( 973)

-

(283)

357

9

389

(241) 1.500
939
102
- 17.908
(598)
698 18.912

(

37
494) ( 312)
- 4.092

( 2.652)
61.152
( 1.526)
3.147

380

(2.652)
79.060
( 2.124)
1.891

59.627 79.992

O saldo de ágios apurado nas aquisições de participações societárias estão suportados por
laudos emitidos por peritos independentes e encontram-se fundamentados na expectativa de
rentabilidade futura das operações adquiridas. A amortização do ágio está sendo registrada
em função do prazo das projeções de rentabilidade futura que são revisadas anualmente e que
não supera o período de dez anos.

36

Total

381

Provisão para perdas em sociedades controladas
Participação em Empresas controladas

Capital social
Quantidade de ações ou quotas possuídas (em lote de mil):
Ordinárias
Quotas
Patrimônio líquido
Participação no capital social, no final do exercício - %
Participação no patrimônio líquido

Empresas Controladas

c. Informações das investidas

(Em milhares de Reais)

(973)
-

100
(973)
100%
(973)

100
357
100%
357
357

2005
1.756

2006
3.558

Bematech
International Corp.

Notas explicativas às demonstrações financeiras

9

1.000
9
99,9998%
9

2006
300

37

37

1.000
37
99,9998%
37

2005
300

Bematech da Amazônia
Ltda.

390

100
390
100%
390

2006
1.405

(283)
-

100
(283)
100%
(283)

2005
487

Bematech Asia Co
Ltd.

Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A. e Controladas

698

1.407
735
95%
698

2006
985

-

-

2005
-

Bematech
Argentina S/A

(3.147)
-

826
(3.147)
100%
(3.147)

2006
915

-

-

2005
-

Tecnologia de
Gerência
Comercial S/A

1.602

200
3.142
51%
1.602

2006
200

-

-

2005
-

GSR7 S/A

(3.147)
3.056

(91)

2006
-

Total

(1.256)
37

(1.219)

2005
-
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Intangível
Controladora
2006
3.494
(3.418)

Marcas e patentes e direito de uso
Outros
Amortização acumulada

76

17

2005
3.498
(2.046)
1.452

Consolidado
2006
3.531
206
(3.581)
156

2005
3.498
(2.046)
1.452

Diferido
Controladora
Ágio sobre investimentos (a)
Gastos pré-operacionais
Gastos com projetos
Implantação de sistemas integrados
Licença de uso de softwares
Outros

Amortização acumulada

38
382

Consolidado

2006
12.798
3.209
1.141

2005
10
9.492
2.573
954

2006
80.249
14.139
3.209
1.141

2005
254
9.492
2.615
980

-

489

-

489

17.148

13.518

98.738

13.830

(6.100)

(4.681)

(8.576)

(4.829)

11.048

8.837

90.162

9.001
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(a)

Composição do ágio
31/12/06
Tecnologia de Gerência Comercial S.A. (GEMCO)
GSR7 Serviços para Tecnologia da Informação S.A.
C&S Sistemas Ltda.

61.152
17.908
79.060
1.189
80.249

Nas demonstrações financeiras consolidadas o saldo de ágio, originalmente registrado na rubrica
de investimentos no montante de R$ 79.060, acrescido do ágio constante no investimento da
controlada GEMCO, no montante de R$ 1.189, foi transferido para o ativo diferido e continuará a
ser amortizado no prazo e extensão das projeções de rentabilidade futura que o determinaram, ou
seja, 60 meses para a GSR7 e 120 meses para a GEMCO e C&S. Em 31 de dezembro de 2006 o
valor acumulado de amortização do ágio é de R$2.155, sendo o saldo de R$78.094 amortizado de
acordo com as projeções de rentabilidade futura que serão revisadas anualmente e não superam o
período de dez anos.
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias está suportado por laudos
emitidos por peritos independentes e encontram-se fundamentados na expectativa de
rentabilidade futura das operações adquiridas. A amortização do ágio está sendo registrada em
função do prazo das projeções de rentabilidade futura que serão revisadas anualmente e que não
superam o período de dez anos.
Gastos com Projetos
A Companhia se beneficia dos incentivos fiscais concedidos às atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, previstos na Lei 10.637 de 30 de
dezembro de 2002, regulamentada pelo Decreto 4.928 de 23 de dezembro de 2003, até 31 de
dezembro de 2005, sendo que a partir de 1º de janeiro de 2006, a previsão encontra-se na Lei
11.196 de 21 de novembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 5.798 de 07 de junho de
2006. Tal benefício corresponde a dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, do valor
pago para desenvolvimento desses projetos.
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Para fazer jus ao benefício, as empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços
de informática devem investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologia da informação a serem realizadas no país, percentual mínimo do seu faturamento.
O cálculo do percentual a ser investido tem como base 5% do faturamento bruto no mercado
interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática incentivados na
forma da Lei.
Os valores aplicados no aperfeiçoamento dos produtos existentes e na pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos, compreendem essencialmente: mão-de-obra direta e
indireta e encargos, equipamentos de informática e softwares, treinamento e serviços de
consultoria, materiais, infra-estrutura, viagens, e outros correlatos. A Companhia adota como
critério para o diferimento dos gastos com pesquisa e desenvolvimentos de novos produtos os
desembolsos que segundo avaliação da administração contribuirão para os resultados futuros
através de desenvolvimento de novos produtos, aprimoramento e modificações em produtos
existentes que tenham por objetivo manter os produtos atrativos ao mercado.
•

Implantação de Sistemas Integrados
Refere-se aos valores aplicados na implantação e melhorias do sistema integrado ERP
(Baan), sistemas de CRM de vendas, sistema Web de vendas e assistência técnica e demais
sistemas paralelos. Os valores compreendem essencialmente os serviços consultoria,
treinamentos, viagens e outros correlatos.
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Financiamentos e empréstimos
Controladora
Encargos
Circulante
Capital de giro

Vencimento

2006

2005

Consolidado
2006

2005

CDI 2,4% a.a.

20/09/2006

-

1.834

-

1.834

Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro

2,45% a.m.
2,65% a.m
8,60% a.m

02/01/2007
02/01/2007

-

-

417
160

-

Não tem

-

-

50

-

Capital de giro
Capital de giro

R$ 20,70 (quando
excede o limite)
CDI + 0,5% a.m

Capital de giro

2,50% a.m

Capital de giro

2,30% a.m

Capital de giro

1,48% a.m

Leasing Financeiro

Não tem

-

-

66

-

02/04/2007

-

-

37

-

20/04/2007

-

-

300

-

20/04/2007

-

-

448

-

1,67% a.m.

30/04/2007
31/12/2007

129

118

10
129

118

Custo fiança
Custo fiança
Custo fiança

1,48% a.a.
1,31% a.a
1,25% a.a

16/06/2013
31/12/2007
31/12/2007

2
32
38

-

2
32
38

-

Custo fiança

1,32% a.a

31/12/2007

11

-

11

-

Custo fiança

2,00% a.a

Semestral

76

-

76

-

BNDES AUTOMÁTICO

TJLP + 1% a.a.

31/12/2007

-

-

923

-

BNDES FINAME

TJLP + 4% a.a.

31/12/2007

1.736

-

1.736

-

2.024

1.952

4.435

1.952

Passivo não circulante
Leasing financeiro
FINEP

1,67% a.a.

30/06/2008

23

66

23

66

TJLP

16/06/2013

5.906

-

5.906

-

BNDES FINAME

TJLP + 4% a.a.

15/04/2012

12.643

-

12.643

-

BNDES AUTOMÁTICO

TJLP + 1% a.a.

31/01/2010

-

-

2.931

-

18.572

66

21.503

66

20.596

2.018

25.938

2.018

Total
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As parcelas classificadas no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2006 têm o seguinte
cronograma de pagamento:

Ano de vencimento:
2008
2009
2010
2011 até 2015

Controladora

Consolidado

2006

2006

3.457
3.924
3.924
7.267

4.190
4.657
4.657
7.999

18.572

21.503

Os financiamentos e empréstimos estão garantidos por fiança bancária no valor de R$ 37.945 (R$
0 em 2005), recebíveis no valor de R$ 8.853 (R$ 797 em 2005), cash collateral no valor de R$
9.223 (R$ 431 em 2005), hipoteca no valor de R$ 998 (R$ 0 em 2005) na controladora; e
recebíveis no valor de R$ 9.849 (R$ 797 em 2005) no consolidado.
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Obrigações tributárias
Controladora
Circulante
Imposto de renda e contribuição social
Contribuição para o financiamento da seguridade social
Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de
serviços – ICMS
Imposto de renda
Imposto sobre produtos industrializados
Programa de integração social
Parcelamento de Imposto sobre produtos industrializados
Parcelamento especial - PAES
Imposto sobre o valor acumulado a recolher (Argentina)
Outros impostos
Não circulante
Parcelamento de Imposto sobre produtos industrializados
Parcelamento especial - PAES

Consolidado

2006

2005

2006

2005

702

575

828

575

287
511
42
149

270
193
148
125

299
588
42
177

270
193
148
125

104
97
54
42
1.837 1.462

104
47
227
2.312

97
55
1.463

628

1.119

628

575

No ano de 2003, a Sociedade optou por aderir ao Programa de Parcelamento Especial - PAES,
reparcelando em 120 meses com correção da TJLP, o saldo devedor remanescente do Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS, relativo ao questionamento administrativo sobre a incidência do
IPI na venda de produtos com componentes importados, parcelado inicialmente em 60 meses.
Composição do saldo devedor do PAES:
Imposto – IPI
31/12/2005
31/12/2006

43
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Principal

Juros

Saldo devedor

462
410

263
269

725
679
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Não existem garantias reais ou bens arrolados vinculados aos débitos do Refis. A Companhia é
obrigada a manter o pagamento regular dos impostos, contribuições como condição essencial
para a manutenção do parcelamento.

20

Outras obrigações – curto prazo
Controladora

Consolidado

2006

2005

2006

2005

Créditos a clientes
Adiantamento de clientes
Provisões:
Para fornecedores
Para garantia
Outras provisões

167
1

68
580

167
259

68
580

756
228
1.080

564
171
67

782
228
1.088

564
171
74

Total

2.232

1.450

2.524

1.457

Provisão para garantia:
Com base no histórico de manutenções e o prazo de cada garantia concedida sobre as máquinas e
em função do custo médio por atendimento de assistência técnica em relação a receita bruta dos
produtos, estimou-se o valor da provisão necessária para fazer frente à obrigação total assumida
em relação aos equipamentos em garantia nas respectivas datas base.

21

Comissões a pagar
A provisão para comissões é calculada mensalmente tomando-se por base o faturamento líquido,
intermediado por representante ou agente comercial. As comissões são calculadas através de
percentuais variáveis em função da receita líquida, produto, região e classificação do
intermediador.
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Provisão para contingências
A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às
quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as
perdas estimadas com as ações em curso, como se segue:

Provisão
Circulante
Cíveis
Trabalhistas
Tributárias
Federal
Não circulante
Tributárias
Federal

Consolidado
31/12/2006
Depósito
judicial
Líquido

31/12/2005
Líquido

158
93

( 28)
( 12)

130
81

-

768
1.019

( 40)

768
979

-

14.906
15.925

(694)
(734)

14.212
15.191

(379)
(379)
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Movimentação dos processos no exercício

Cíveis
Trabalhistas
Tributárias
Federal

Depósitos judiciais

Cíveis
Trabalhistas
Tributárias
Federal

Depósitos judiciais

46
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2005

Controladora
2006

Saldo
inicial

Adição a
provisão

Saldo
Final

-

158
93

158
93

356

2.166

2.522

356

2.417

2.773

(735)

1

(379)

2.418

( 734)
2.039

2005

Consolidado
2006

Saldo
inicial

Adição a
provisão

Saldo
Final

-

158
93

158
93

356

15.318

15.674

356

15.569

15.925

(735)

1

(379)

15.570

( 734)
15.191
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Cíveis e administrativos
Compreendem uma estimativa de causas relativas a reivindicações movidas pelos consumidores
finais sobre produtos e serviços prestados, sendo a maioria referente a processos movidos por
consumidores alegando defeito nos produtos vendidos e requerendo a restituição dos valores
pagos, atualizados monetariamente, bem como indenização por danos morais.
Trabalhistas
Relativas a processos movidos por ex-funcionários da Companhia e de companhias prestadoras
de serviços.
Tributárias
O montante de R$ 2.166 na controladora em contingência tributária refere-se ao valor principal,
multa, atualização monetária, INSS e FGTS de um auto de infração por fiscalização do INSS,
anos-bases 2003, 2004 e 2005, referente ao uso do cartão Premium Card da empresa Incentive
House- S.A.. Após esta fiscalização, a Companhia, reconhecendo que existia o uso do cartão para
2006, fez denúncia espontânea neste exercício, reduzindo os efeitos fiscais e aproveitando o
parcelamento junto ao auto de infração e rescindindo o contrato com a referida empresa.
As empresas GEMCO e da GSR7 contabilizaram provisões para contingências fiscais de
R$ 13.151, as quais são garantidas, nos termos dos respectivos contratos de compra e venda de
ações, por de ativo de caução contratual (“escrow account”) no montante de R$ 9.500, sendo
R$ 7.500 na GEMCO e R$ 2.000 na GSR7, registrada no ativo realizável a longo prazo.
Perdas possíveis
Existem outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível, sem
mensuração com suficiente segurança, no montante de R$ 1.217 (R$ 965 em 2005) para os quais
nenhuma provisão foi constituída tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não
requerem sua contabilização.
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Créditos de Subvenção de ICMS
Em novembro de 2006, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a ação direta de
inconstitucionalidade (ADIN) movida pelo Estado de São Paulo em face do Estado do Paraná em
relação à constitucionalidade de dispositivo da Lei Estadual 13.214/01, que concedeu benefícios
de redução do ICMS nas vendas interestaduais às empresas do setor de tecnologia. O extrato da
ata da decisão, que julgou procedente a ADIN, foi publicado no Diário Oficial da União em 21 de
novembro de 2006.
A retroatividade ou não da declaração de inconstitucionalidade, julgada pelo STF somente será
definida e terá validade no momento da lavratura e subseqüente publicação do acórdão, nos
termos do artigo 27 da Lei 9.868/99, fato este ainda não ocorrido até a emissão dessas
demonstrações financeiras. Por esse motivo, a Administração e seus assessores legais entendem
que não há respaldo jurídico para determinar, neste momento, a aplicação da retroatividade, e o
subseqüente estorno dos benefícios concedidos pelo Estado do Paraná, no montante de R$ 23.850
atualizado até 31 de dezembro de 2006 e, portanto, entendem não ser aplicável a constituição de
provisão para eventual perda nas demonstrações financeiras da Companhia.
A Administração e seus assessores legais entendem ainda como sendo de probabilidade remota o
risco de que tal decisão do STF, após a publicação do acórdão, possa produzir algum efeito futuro
relevante nas demonstrações financeiras da Companhia, em função do seguinte:
•

O STF tem, repetidas vezes, admitido que por razões de eqüidade e justiça, é recomendável a
manutenção dos efeitos produzidos pelo ato normativo inconstitucional, realizados no
momento em que a lei mantinha a sua natural presunção de legitimidade. Esses precedentes
permitem ter a perspectiva de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não
retroagirão;

•

O Estado do Paraná editou, em 22 de dezembro de 2006, a Lei 15.352, homologando os
procedimentos fiscais relacionados à Lei 13.212, que possui situação análoga à da
Lei 13.214, ambas tendo sido conjuntamente julgadas na ADIN em referência, o que permite
ter a perspectiva de que a solução dada pelo Estado do Paraná à primeira (Lei 13.212) será
idêntica à da última (Lei 13.214);
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•

Dada a autonomia dos estados, em função do princípio federativo, de legislar sobre seu
principal tributo é provável a convalidação dos benefícios outorgados pela Lei 13.214;

•

Nos termos do artigo 2, II, da Lei 13.214/01, a concessão dos benefícios fiscais à Bematech
dependeria do atendimento "às disposições do artigo 4 da Lei 8.248/91", as quais prevêem
que o gozo dos benefícios fiscais pela Bematech estava condicionado ao investimento em
atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de tecnologia, de acordo com o processo
produtivo básico (PPB), condição plenamente atendida pela Bematech ao longo de todo o
período de uso do benefício fiscal em questão. Desta forma, caso o Estado do Paraná venha
a confirmar o cancelamento, no futuro, do benefício concedido à Bematech, existiriam bons
argumentos contra esse eventual cancelamento, uma vez que o benefício foi concedido à
Bematech mediante encargo, ou seja, a Bematech teve de demonstrar o cumprimento de
requisitos e assumir compromissos de investimentos considerados relevantes como condição
para fruição do benefício.

A Administração da Bematech, após a publicação do acórdão da referida decisão do STF,
conhecendo o seu conteúdo, avaliará, em conjunto com os seus assessores legais, as medidas
judiciais cabíveis, se necessárias, e reavaliará a expectativa descrita acima quanto aos possíveis
efeitos em suas demonstrações financeiras, conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas
no Brasil
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Contingências ativas
Em maio de 1999 a Companhia impetrou dois mandados de segurança junto a Delegacia da
Receita Federal em Curitiba, questionando o direito ao recolhimento da Cofins e do Pis nos
termos da Lei Complementar n.º 70/91, sem qualquer dos acréscimos determinados pela Lei n.º
9.718/98 que diz respeito a majoração da base de cálculo dos referidos impostos. Face as
discussões, a Companhia recolheu judicialmente o montante de R$ 356 registrados no Exigível e
realizável a longo prazo e contabilizou provisão para contingências no exigível a longo prazo. Em
conformidade com o parecer dos assessores jurídicos externos, essa discussão foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e as chances de êxito por parte da Companhia
foram declaradas prováveis. O montante atualizado para reembolso em 31 de dezembro de 2006
totaliza R$ 755 e o desfecho do processo está previsto para o exercício de 2007.

Depósitos judiciais
Os depósitos judiciais totalizam R$ 734 (R$ 735 em 2005) referem-se a autos de infração junto a
Receita Federal e não estão sendo compensados e/ou atualizados.
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Patrimônio líquido (controladora)
a. Capital social
O capital social autorizado, conforme AGE realizada em 31 de maio de 2006, é de 1.632.000
ações ordinárias e nominativas e sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2006, o capital
social, subscrito e integralizado, está representado por 1.632.000 (1.632.000 em 2005) ações
ordinárias e nominativas e sem valor nominal, distribuídas igualitariamente entre os sócios,
pessoas físicas e jurídicas, domiciliadas no país, conforme abaixo:
31/12/2006 e 2005
Em milhares de
Ações
Ações
Brasil 21 Fundo Mútuo de Investimentos
em Empresas Emergentes
Marcel Martins Malczewski
Wolney Edirley Gonçalves Betiol
Newton Slaviero Adm. Part. Ltda
Demetrios Lambros
Francisco Alberto Vieira de Araújo
Virgilio Moreira Filho
Sage Semog Part. Ltda
Severol Participações Empresariais Ltda
MFS Partipações Ltda.
MES Partipações Ltda.
MESOF Partipações Ltda.
Outras pessoas físicas
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% Partic.

326.400
326.398
326.398
163.197
81.600
81.600
81.600
81.598
40.799
40.799
40.799
40.799
13

326.400
326.398
326.398
163.197
81.600
81.600
81.600
81.598
40.799
40.799
40.799
40.799
13

20,00%
20,00%
20,00%
10,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%

1.632.000

1.632.000

100,00%
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b. Reservas
•

Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos
do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

•

Reserva de capital
O montante de R$ 10.321 em 31 de dezembro de 2006 (R$ 5.608 em 2005) registrado em
reserva de capital referem-se a incentivos fiscais de ICMS, em conformidade com a Lei
Estadual n.º 13.214/01.

c. Lucros acumulados
As 34ª e 36ª Assembléias Gerais Extraordinárias, datadas, respectivamente, de 23 de março
de 2007 e 10 de abril de 2007, deliberaram sobre a destinação dos lucros acumulados em 31
de dezembro de 2006, no montante de R$14.104, dos quais R$10.253 foram utilizados para
aumento de capital e o saldo remanescente de R$ 3.851 foram destinados para a formação de
reserva para esforço de capital.
d. Remuneração aos acionistas
O estatuto determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.474/76.
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Os dividendos foram calculados conforme se segue:
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2006

2005

Lucro líquido do exercício
(-) Reserva legal
Lucro base para distribuição de dividendos

7.676
( 384)
7.292

7.191
( 360)
6.831

Dividendos mínimo obrigatório (25% sobre o lucro base)

1.823

1.708

Juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos

3.320

3.053

Dividendos propostos acima do mínimo obrigatório

1.497

1.345

Dividendos a pagar em 2007 na forma de juros sobre capital próprio

2.336

1.652

Juros sobre o capital próprio
De acordo com a faculdade prevista na Lei nº 9.249/95, a Companhia calculou juros sobre o
capital próprio com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) vigente no exercício, no
montante de R$ 3.320 (R$ 3.053 em 2005), os quais foram contabilizados em despesas
financeiras, conforme requerido pela legislação fiscal. Para efeito destas demonstrações
financeiras, esses juros foram eliminados das despesas financeiras do exercício e estão sendo
apresentados na conta de lucros acumulados em contrapartida do passivo circulante.
O imposto de renda e a contribuição social do exercício foram reduzidos em R$ 1.129
(R$ 1.038 em 2005), aproximadamente, em decorrência da dedução desses impostos pelos juros
sobre o capital próprio creditados aos acionistas.
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Compromissos
A companhia possui o compromisso de investir, anualmente, em atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no país. Tais compromissos
decorrem de benefícios fiscais e IPI conforme previstos nas Leis 8.248/91, 10.176/01 e 11.077/04
e de subvenção de ICMS conforme previsto na Lei 13.214/2001. O cálculo do montante a ser
investido tem como base 4% do faturamento líquido no mercado interno, decorrente da
comercialização de bens e serviços de informática incentivados na forma da Lei. Neste contexto,
a Companhia deverá manter o Processo Produtivo Básico (PPB) dos produtos autorizados pela
Portaria n° 109/02. A Companhia vem cumprindo a obrigação e não tem sido questionada em
relação ao cumprimento da mesma.

Faturamento líquido de produtos incentivados
Percentual
Investimento obrigatório
Investimento realizado

2006

2005

98.115
4%
3.925
3.791
( 134)

69.850
4%
2.794
3.100
306

Historicamente a companhia tem cumprido os requisitos exigidos para manter o incentivo fiscal
de IPI. A diferença destacada deve ser investida de janeiro a março de 2007 conforme previsão
legal e previsão da Companhia.
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Remuneração dos administradores
A remuneração dos administradores foi registrada nos exercícios findos abaixo conforme segue:

Despesas Gerais e Administrativas

Controladora

Consolidado

2006

2005

2006

2005

836

622

836

622

Em 2006 os administradores que possuem participação na Companhia também foram
remunerados através de juros sobre capital próprio sobre suas ações no montante total de
R$ 1.322 (R$ 1.221 em 2005).

27

Participações nos resultados
A Companhia possui programa de participação nos resultados aos seus funcionários que possui
como principais medidas para o cálculo da participação para os funcionários os resultados
gerenciais sendo 20% distribuído igualmente entre os funcionários e 80% em função de metas
decorrentes da função, área e cargo dos seus colaboradores. Em 2006 foram registradas como
custos de fabricação e dos serviços prestados R$ 201 (R$ 203 em 2005), despesas com vendas R$
342 (R$ 381 em 2005), e despesas gerais e administrativas R$ 426 (R$ 371 em 2005) referentes a
participação dos funcionários no resultado da companhia.
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Outras despesas e receitas operacionais
Controladora

Outras receitas
Outras despesas
Provisão perdas com sucateamento
Reversão ICMS sobre material sucateado
Reversão IPI sobre material sucateado
Contingências
Provisão baixa projetos
Outros
IRPJ/CSLL - anos anteriores
Ganho (perda) na conversão de balanços

29

Consolidado

2006

2005

2006

2005

-

27

60

101

492
132
132
1.426
215
24
-

1.589
147
92
321
83
3
-

492
132
132
1.426
238
24
122

1.597
147
92
321
109
3
(235)

2.421

2.208

2.506

1.933

Instrumentos financeiros
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de
avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como conseqüência, as
estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no
mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito
material nos valores de realização estimados.
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A Administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia e suas
controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros
ativos de risco.

a. Composição dos saldos
Em atendimento à Instrução CVM nº 235/95, os saldos contábeis e os valores de mercado dos
instrumentos financeiros inclusos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2006 estão
identificados a seguir:

Descrição
Bancos
Aplicação financeira
Mútuos com controladas
Impostos a recuperar

Controladora

Consolidado

Saldo Valor de
contábil mercado

Saldo Valor de
contábil mercado

5.213
1.874
1.754
1.989

Empréstimos e financiamentos
Em moeda nacional

20.596

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Ativo
Passivo
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903
3.059

5.213
1.874
1.754
1.989

20.596

903
3.059

10.860
2.822
3.203

10.860
2.822
3.203

25.938

25.938

1.047
3.059

1.047
3.059
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b. Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores de mercado
•

Bancos e aplicações financeiras
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado próximos
aos saldos contábeis.
Para as aplicações financeiras o valor de mercado foi apurado com base nas cotações de
mercado desses títulos; quando da inexistência, foram baseados nos fluxos de caixa
futuros, descontados às taxas médias de aplicação disponíveis.

•

Mútuos com controladas
Apresentados ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no
mercado e se tratam de operações com controladas e coligadas.

•

Impostos a recuperar/diferidos
Apresentados ao valor contábil uma vez que não há parâmetros para apuração de seu
valor de mercado.

•

Empréstimos e financiamentos
Os valores de mercado para o financiamento de BNDES/FINAME, são próximos aos
saldos contábeis, uma vez que substancialmente foram captados no ano de 2006.

•

Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em “informações
relevantes de mercado”. As mudanças nas premissas podem afetar significativamente as
estimativas apresentadas.
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c. Risco de crédito
As políticas de vendas da Companhia e de suas subsidiárias estão subordinadas às políticas de
crédito fixadas por sua Administração e visam minimizar eventuais problemas decorrentes da
inadimplência de seus clientes. Este objetivo é alcançado pela administração por meio da
seleção criteriosa da carteira de clientes que considera a capacidade de pagamento (análise de
crédito) e da diversificação de suas vendas (pulverização do risco). A Companhia possui
ainda, a provisão para devedores duvidosos, no montante de R$ 1.252 (R$ 360 em 2005)
representativos de 5% do saldo de contas a receber em aberto (2% em 2005), para fazer face
ao risco de crédito (consolidado - R$ 2.270 e R$ 1.371, respectivamente), representativos de
6% e 8%, respectivamente, do saldo de contas a receber em aberto.

d. Risco de taxa de câmbio
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações que
podem ser significativas, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os
passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano, que
encerrou o exercício de 2006 com variação de negativa de 8,66%. A Companhia não possui
passivos relevantes em moeda estrangeira.

e. Risco de taxa de juros
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações
significativas decorrentes das operações de financiamento e empréstimos contratados a taxa
de juros flutuantes.
A Companhia e suas controladas utilizam instrumentos financeiros para proteger ou reduzir
os custos financeiros das operações de financiamentos.
A contratação de operações de instrumentos financeiros, tem por objetivo minimizar os riscos
em operações, financiamentos e investimentos com moedas estrangeiras. De acordo com suas
políticas financeiras, a Companhia não tem efetuado operações envolvendo instrumentos
financeiros que tenham caráter especulativo.
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Cobertura de seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de
sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de
uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos
nossos auditores independentes.
Em 31 de dezembro de 2006, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por
R$ 15.760 para danos materiais e R$ 12.000 para lucros cessantes, sendo a cobertura referente a
danos materiais composta da seguinte maneira:
Cobertura
máxima

Danos materiais – imóveis, máquinas e equipamentos
Danos materiais – estoques em operador logístico
Veículos
Danos materiais
Danos morais
Danos corporais

31

11.460
4.000
100
100
100

Avais, fianças e garantias
A Companhia prestou garantias às suas controladas, cujos montantes em 31 de dezembro de 2006
e 2005 eram de R$ 361 (R$ 0 em 2005) para as controladas.
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Eventos subseqüentes
a. Primeiro desdobramento de ações
Em 13 de fevereiro de 2007, de acordo com deliberação dada pela 31ª Assembléia Geral
Extraordinária, foi aprovado o desdobramento de ações da Companhia na proporção de 1 (um)
para 10 (dez), passando o número de ações em que é dividido o capital social de 1.632.000 (um
milhão, seiscentos e trinta e duas mil) ações para 16.320.000 (dezesseis milhões, trezentos e vinte
mil) ações. Nesta Assembléia também ocorreu a alteração do artigo 6º do Estatuto Social, ficando
a Companhia autorizada a aumentar o capital social até o limite de 40.000.000 (quarenta milhões)
de ações, incluídas as ações ordinárias já emitidas, independentemente de reforma estatutária,
sem guardar proporção entre as ações já existentes.
b. Primeiro aumento de capital
Em 15 de fevereiro de 2007, de acordo com deliberação dada pela 32ª Assembléia geral
Extraordinária, foi aprovado o aumento de capital social de R$ 20.000 para R$ 22.222, mediante
a emissão de 1.834.334 (um milhão, oitocentos e treze mil, trezentas e trinta e quatro) novas
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão total de
R$ 27.400 calculado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso I da Lei das Sociedades
Anônimas, e serão integralizadas no ato da subscrição, mediante a cessão e transferência para a
Bematech das ações da GSR7 referente ao percentual equivalente a 49% que até 31 de dezembro
de 2006 pertencia ao acionista minoritário. Do valor total do preço de emissão, R$ 2.222 foram
destinados ao capital social da Companhia e R$ 25.178 destinados à contas de reserva de capital
– ágio na subscrição.
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c. Aquisição de participação minoritário na GSR7
Em 15 de fevereiro de 2007 por meio de contrato de permuta e de compra e venda de ações a
Bematech adquiriu 49% de participação no capital social da GSR7, pelo valor total de
R$ 45.024, apurando um ágio de R$ 42.781. Do valor total da negociação, R$ 27.400 foram
pagos sob a forma de permuta de 1.813.334 ações emitidas pela Bematech, sendo que o saldo
remanescente de R$ 17.624 deverá será pago 5 dias úteis contados da primeira liquidação
financeira da oferta pública de ações da Bematech. A Bematech deverá, ainda, pagar um
adicional referente ao preço de compra, se, por ocasião do lançamento de suas ações no mercado,
o valor unitário das ações, na respectiva emissão, não atingir a um determinado valor mínimo
definido entre as partes e calculado sobre as 1.813.334 ações da Bematech que foram objeto de
permuta.
d. Aprovação da destinação do lucro do exercício
Por meio da 16ª Assembléia Geral Ordinária, de 6 de março de 2007, foi aprovada a destinação
do lucro líquido do exercício de 2006, sendo R$ 384 para reserva legal e R$ 3.320 imputados ao
valor dos dividendos obrigatórios.
e. Plano de outorga de opção de compra ou subscrição de ações
Em 16 de março de 2007, de acordo com deliberação dada pela 33ª Assembléia Geral
Extraordinária, foi aprovado pelos acionistas plano de outorga de opção de compra e ou
subscrição de ações, com o objetivo de estabelecer regras para que determinados administradores
e empregados da Companhia possam adquirir ações de sua emissão através da outorga de opção
de compra ou subscrição de ações.
O preço de compra ou subscrição das ações objeto do Plano de Opção será determinado com base
no valor unitário das ações da Companhia, utilizando-se a metodologia “Black & Scholes”,
segundo os seguintes critérios: (i) para as opções de compra ou subscrição outorgadas no
lançamento do Plano de Opção, o valor correspondente ao Preço por Ação constante do
Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias da Companhia, a qual ainda depende de concessão de registro pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM; e (ii) para as demais outorgas, o valor correspondente à média
aritmética do valor das ações objeto do Plano de Opção verificado nos pregões dos 90 dias
anteriores à data de assinatura do Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações.
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Adicionalmente, fica estipulado no Plano de Opção que: (i) a quantidade total das ações
destinadas ao Plano de Opção será equivalente a 1,0% do capital social da Companhia por ano,
não podendo ultrapassar o limite máximo de 5,0% do capital social; (ii) os participantes do Plano
de Opção que tenham exercido suas opções de compra ou subscrição de ações terão o direito de
vender as ações adquiridas, devendo, no entanto, notificar previamente a administração da
Companhia de sua intenção, para que esta se manifeste, no prazo de 30 dias, sobre o seu direito
de preferência para recompra de tais ações. Uma vez exercido este direito de recompra, o valor a
ser pago para cada ação será o valor de mercado da ação correspondente ao seu preço de
fechamento no pregão anterior à data de exercício do direito de preferência; e (iii) ocorrendo
alteração direta ou indireta no controle acionário da Companhia, o Plano de Outorga deverá ser
respeitado em sua totalidade pelo adquirente.
O participante do Plano de Opção que desejar exercer suas opções de compra ou de subscrição
poderá exercê-las da seguinte maneira: (a) um terço do total das ações objeto da respectiva opção
de compra ou subscrição, após 24 meses a contar da data de outorga; (b) um terço do total das
ações objeto da respectiva opção de compra ou subscrição, após 36 meses a contar da data de
outorga; e (c) um terço do total das ações objeto da respectiva opção de compra ou subscrição,
após 48 meses a contar da data de outorga. O exercício dar-se-á mediante a comunicação, por
escrito, de sua intenção à administração da Companhia. Uma vez feita a comunicação, o efetivo
exercício das opções de compra ou subscrição ocorrerá sempre por ocasião das reuniões
ordinárias do Conselho de Administração, únicas datas nas quais as opções de compra ou
subscrição poderão ser exercidas, respeitado o prazo máximo de 72 meses a contar da data de
assinatura do Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações
pelo participante, quando todas as opções de compra ou subscrição estarão extintas para todos os
efeitos.
f. Segundo aumento de capital
Em 23 de março de 2007, foi deliberado pela 34ª Assembléia Geral Extraordinário o aumento de
capital no montante de R$ 45.778, sendo R$ 10.253 mediante a capitalização de lucros
acumulados, R$ 25.178 mediante capitalização da reserva de ágio, R$ 10.321 mediante
capitalização de reserva de capital de subvenções e investimentos e R$ 26 mediante capitalização
de reserva estatutária para investimento em pesquisa e desenvolvimento.
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g. Segundo desdobramento de ações
Em 26 de março de 2007, foi deliberado pela 35ª Assembléia Geral Extraordinário o
desdobramento das ações da Companhia na proporção de 1 (um) para 2 (dois), passando o
número de ações que estava dividido o capital social de 18.133.334 (dezoito milhões cento e
trinta e três, trezentos e trinta e quatro) ações para 36.266.668 (trinta e seis milhões duzentos e
sessenta e seis, seiscentos e sessenta e oito) ações. Nesta Assembléia também ocorreu a alteração
do artigo 6º do Estatuto Social, ficando a Companhia autorizada a aumentar o capital social até o
limite de 80.000.000 (oitenta milhões) de ações, incluídas as ações ordinárias já emitidas,
independentemente de reforma estatutária, sem guardar proporção entre as ações já existentes.
h. Aprovação de retenção de lucros
De acordo com deliberação dada pela 36ª Assembléia Geral Extraordinária, ocorrida em 10 de
abril de 2007, foi aprovada a destinação do saldo remanescente da conta de lucros acumulados,
no valor de R$ 3.851, para formação da reserva para esforço do capital de giro, conforme artigo
35 do Estatuto Social da Companhia.
i. Comunicado ao mercado
Em 11 de abril de 2007 a Companhia publicou Comunicado ao Mercado mencionando a intenção
de seu ex-diretor estatutário de ingressar em juízo para discutir a natureza de seu relacionamento
profissional com a Companhia, envolvendo direitos decorrentes de um possível vínculo de
emprego e, inclusive, com alegações de dano moral. Segundo estimativas pessoais dos
procuradores do ex-diretor a quantia pleiteada soma, aproximadamente, R$ 17.800.
Apesar do desconhecimento acerca do ajuizamento de qualquer ação a este respeito, a
Administração da Companhia, com base na opinião de seus assessores legais, não acredita que
quaisquer valores a serem disputados estejam próximos ao valor pleiteado pelo ex-diretor, seja
por uma conclusão judicial, seja por composição extrajudicial.

*

*
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Conselho de Administração
Virgílio Moreira Filho – Presidente do Conselho
Francisco Alberto Vieira de Araújo – Vice-presidente do Conselho
Marcos Slaviero – Membro efetivo
Ricardo Alberto Arouca Cidale – Membro efetivo
Wolney Edirley Gonçalves Betiol – Membro efetivo
Arthur Eduardo Sá de Vilemor Negri – Membro efetivo
Luiz André Vaz de Carvalho Rabello – Membro efetivo

Diretoria
Marcel Martins Malczewski – Presidente e Vice-presidente Executivo
Wolney Edirley Gonçalves Betiol – Vice-presidente Corporativo

Vilmar Casali - CRC PR-036075/O-5
Luís Rogério Salomão Watanabe – CRC PR-049288/O-1
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Companhia
BEMATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.A.
Av. Rui Barbosa, 2.529, Módulos 07 e 08
São José dos Pinhais, PR
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Coordenador Líder
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar
São Paulo, SP
BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 18º andar
São Paulo, SP
Coordenadores Contratados
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 4º andar
São Paulo, SP
BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. – BANCO DE INVESTIMENTO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6° andar
São Paulo, SP
Participante Especial
Ágora Senior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Praia de Botafogo, 300, 6º andar
Rio de Janeiro, RJ
Consultor Jurídico para a Companhia para Direito Brasileiro
MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 11° andar
São Paulo, SP
Consultor Jurídico para a Companhia para Direito Estrangeiro
CLIFFORD CHANCE US LLP
31 West 52nd Street
Nova Iorque, NY, Estados Unidos da América
Consultor Jurídico para os Coordenadores da Oferta para Direito Brasileiro
MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 477, 6º andar
São Paulo, SP
Consultor Jurídico para os Coordenadores da Oferta para Direito Estrangeiro
SIMPSON, THACHER & BARTLETT LLP
425 Lexington Avenue
Nova Iorque, NY, Estados Unidos da América
Auditores Externos
Para o ano de 2006
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33
São Paulo, SP
Para os anos de 2004 e 2005
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Rua Pasteur, 463, 5° andar
Curitiba, PR
516

