Descrição dos fatores de risco Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial,
aqueles relacionados:
Esta seção pretende ser um resumo das discussões mais detalhadas contidas em qualquer lugar neste relatório
anual. Os riscos descritos abaixo não são os únicos que enfrentamos. Nossos negócios, resultados de
operações ou condição financeira podem ser prejudicados, se quaisquer desses riscos materializar e, como
resultado, o preço de comercialização de nossas ações e nossas ADSs podem declinar.
Riscos Referentes aos nossos Negócios
Podemos não conseguir implementar com sucesso nossa estratégia de negócios.
Nossos negócios serão adversamente afetados, se não pudermos implementar com sucesso nossos
objetivos estratégicos. Os fatores além de nosso controle poderão nos impedir de implementar com sucesso
nossa estratégia.
Nossa estratégia de negócios visa melhorar as receitas e o crescimento seletivo, enquanto mantemos a
disciplina financeira. Para alcançar este objetivo, procuramos reforçar nossa posição de mercado
alavancando a telefonia móvel para aumentar o uso de banda larga e explorando as oportunidades decorrentes
da substituição fixo-móvel.
Nossa capacidade de implementar nossa estratégia é influenciada por diversos fatores fora de nosso controle,
incluindo:


aumento no número de competidores na indústria de telecomunicações que pode afetar nossa participação
de mercado;



aumento da competição por parte das empresas OTT globais e locais (operadores, tais como, operadores
de rede virtual móvel ou revendedores de marca oferecendo conteúdo e serviços na Internet sem possuir sua
própria infraestrutura de rede de telecomunicações particular);



aumento da competição em nossos mercados principais que pode afetar os preços que cobramos pelos
nossos serviços;



nossa capacidade em reforçar nossa posição competitiva no mercado brasileiro de telecomunicações móveis;



nossa capacidade de desenvolver e introduzir inovações tecnológicas que sejam recebidas favoravelmente
pelo mercado, e fornecer serviços de valor agregado para incentivar o uso de nossa rede;



falhas da tecnologia do sistema, que podem negativamente afetar nossas receitas e reputação;



a introdução de tecnologias transformadoras que podem ser difíceis para nós mantermos o ritmo de
implementação e que poderia causar uma diminuição significante em nossas receitas e/ou receitas para todas
as operadoras de telefonia móvel;



nossa capacidade de operar com eficiência e refinanciar nossa dívida conforme vença, particularmente
em consideração das condições políticas e econômicas no Brasil e as incertezas nos mercados de crédito
e de capital;



nossa incapacidade atrair e contratar pessoal qualificado;



desempenho de prestadores de serviço terceiros e os fornecedores chave dos quais dependemos, tais
como dificuldades que podemos encontrar em nosso fornecimento e processos de aquisição, incluindo como
resultado da insolvência ou fraqueza financeira de nossos fornecedores;



política de governo e mudanças no ambiente regulador no Brasil;



o efeito das flutuações da taxa de câmbio;



o efeito da inflação;



o resultado de litígios, disputas e investigações nas quais estamos envolvidos ou podemos nos tornar
envolvidos; e



os custos que podemos incorrer devido a eventos inesperados, em particular quando nosso seguro não
for suficiente para cobrir os custos.
Como resultado dessas incertezas, não poderá haver garantia que nossos objetivos estratégicos podem
efetivamente ser atingidos no modo e dentro dos prazos descritos.
Enfrentamos um aumento na concorrência de outros players e serviços, que podem adversamente
afetar nossos resultados de operações.
A abertura do mercado brasileiro para concorrência para serviços de telecomunicações afetou adversamente
as margens históricas na indústria. Enfrentamos aumento na concorrência no Brasil para novos operadores
e players existentes no serviço de comunicações pessoais, ou mercado de PCS. Competimos com
fornecedores de serviços sem fio e interconexão e com fornecedores de serviços de acesso a Internet e
telecomunicações de linha fixa, por causa da tendência para a convergência e substituição de serviços fixos
para móveis, bem como serviços de voz e agrupamento de dados. Como resultado, o custo de manutenção
da nossa parte da receita aumentou e no futuro podemos incorrer publicidade maior e outros custos,
conforme tentamos manter ou expandir nossa presença de mercado. Além da TIM, as seguintes entidades
também possuem autorizações para fornecer PCS com cobertura nacional: Claro S.A., sob a marca Claro,
Telefônica Brasil S.A., ou Telefônica Brasil, sob a marca Vivo, TNL PCS S.A. e
Brasil Telecom Celular S.A.,
sob a marca Oi e, recentemente, Nextel Telecomunicações Ltda., sob a marca Nextel, cada uma das quais
oferece serviços móveis através de sua rede de interconexão existente e recentemente lançou a terceira
geração, ou 3G, e a quarta geração, ou 4G, tecnologia de rede de telecomunicações móveis. A possível
consolidação de mercado poderá permitir que outras sociedades de telecomunicações concorram mais
agressivamente contra nós. Além disso, podemos enfrentar competidores com grande acesso aos recursos
financeiros.
Também esperamos enfrentar o aumento de concorrência de outros serviços. As mudanças tecnológicas no
campo de telecomunicações, tais como o desenvolvimento e implantação de tecnologia de rede móvel 3G e
4G, e a Voz sobre IP, ou VOIP (incluindo ofertas de competidores terceiros de OTT como Skype, Google
Talk, FaceTime e WhatsApp) são esperadas para introduzir fontes de competição adicionais no mercado de
voz. Os aplicativos OTT são livres de encargos, exceto para uso de dados, acessíveis via smartphone,
tablets e computadores e permitem que seus usuários tenham acesso a serviços de voz e mensagem
potencialmente ilimitados na Internet, ignorando os serviços de mensagem e voz tradicionais mais caros tais
como SMS, que historicamente tem sido fonte de receitas significantes para operadores de rede móvel, tais
como nós. Com o uso crescente de smartphones, tablets e computadores no Brasil, um grande número de
clientes está usando os serviços de aplicativo OTT em substituição das comunicações de SMS ou voz
tradicionais. Como resultado desses e outros fatores, enfrentamos um mercado móvel no qual a pressão de
preço está aumentando.
Os fornecedores de aplicativo OTT também alavancam as infraestruturas existentes e geralmente não operam
os modelos de negócios de capital intensivos associados aos operadores de rede móvel tradicional, como
nós. Os fornecedores de serviço de aplicativo OTT recentemente se tornaram competidores mais sofisticados,
e os desenvolvimentos tecnológicos levaram a uma melhoria significante na qualidade de serviço, na
qualidade de discurso particular, aplicativos de comunicações entregues via dados, tais como OTT. Além disso,
os players com forte capacidade de marca e pontos fortes financeiros, tais como Apple, Google, e Microsoft
voltaram sua atenção ao fornecimento de serviços de aplicativo OTT. A longo prazo, se os serviços de dados
e voz móveis não tradicionais ou serviços semelhantes continuarem a aumentar em popularidade, conforme
são esperados a fazê-lo, e se nós e outros operadores de rede móvel não pudermos abordar esta
concorrência, isto pode contribuir a declínios adicionais na receita média por usuário, ou ARPU, e
menores margens através de muitos de nossos produtos e serviços, tendo por isso um efeito adverso
relevante em nossos negócios, resultados de operações, condição financeira e prospectos.
Esperamos que novos produtos e tecnologias surjam e que os produtos e tecnologias existentes sejam
ainda desenvolvidos. O advento de novos produtos e tecnologias, tais como esses, poderia ter uma variedade
de consequências para nós. Os novos produtos e tecnologias podem reduzir o preço de nossos serviços
fornecendo alternativas de baixo custo, ou eles poderão ser superiores a, e tornarem obsoletos os produtos
e serviços que oferecemos e as tecnologias que usamos, assim exigindo o investimento em nova
tecnologia. Se essas alterações ocorrerem, nossos competidores mais significantes no futuro podem ser
novos participantes no mercado, sem o encargo de uma base instalada de equipamentos antigos. O
custo de melhoria de nossa infraestrutura e tecnologia para continuar a competir efetivamente pode ser

significante.
A crescente concorrência pode aumentar nossa taxa de rotatividade e pode continuar a adversamente afetar
nossa ação de mercado e margens. Nossa capacidade de competir com sucesso dependerá da efetividade
de nossos esforços de comercialização e nossa capacidade de antecipar e se adaptar, em modo oportuno,
aos desenvolvimentos na indústria, incluindo as mudanças tecnológicas e novos serviços que podem ser
introduzidos, mudanças nas preferências do consumidor, tendências demográficas, condições econômicas e
estratégias de preço de desconto pelos competidores. É difícil prever quais dos muitos fatores serão
importantes para manter nossa posição competitiva ou quais despesas serão exigidas para desenvolver e
fornecer novas tecnologias, produtos ou serviços aos nossos clientes. Se não pudermos competir com
sucesso, nossos negócios, condição financeira e resultados de operações serão relevantemente
adversamente afetados.
Podemos ser incapazes de responder à tendência recente para a consolidação no mercado brasileiro
de telecomunicações sem fio.
O mercado brasileiro de telecomunicações vem se consolidando. Por exemplo, em setembro de
,
Telefónica S.A., ou Telefónica, celebrou um contrato de compra e venda de ação para adquirir da Vivendi S.A.,
ou Vivendi, todas as ações da GVT Participações S.A., a acionista controladora da Global Village Telecom
S.A., ou a Aquisição da GVT. A Anatel aprovou a Aquisição da GVT em dezembro de
e a
autoridade brasileira de defesa da concorrência, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ou CADE,
aprovaram o mesmo em março de 2
. A Aquisição da GVT aumenta a ação da Telefónica no mercado
brasileiro de telecomunicações, e acreditamos que essa tendência é provável de continuar na indústria,
conforme os players continuem a consolidar. Os joint ventures adicionais, incorporações e aquisições entre
os prestadores de serviço de telecomunicações são possíveis no futuro. Se a consolidação ocorrer, ela poderá
resultar no aumento de concorrência dentro de nosso mercado. Podemos ser incapazes de responder
adequadamente às pressões de preço resultantes da consolidação em nosso mercado, adversamente
afetando nossos negócios, condição financeira e resultados de operações. Também podemos considerar
envolver-nos na atividade de incorporação ou aquisição em resposta às mudanças no ambiente competitivo,
que pode desvair os recursos de outros aspectos de nossos negócios.
Podemos enfrentar dificuldades em responder às novas tecnologias de telecomunicações.
O mercado brasileiro de telecomunicações sem fio está passando por mudanças tecnológicas significantes,
conforme comprovado pelo seguinte, entre outros fatores:


períodos menores de tempo entre a introdução de novas tecnologias de comunicação e melhorias e
substituições posteriores;



a expansão de LTE e tecnologia 4G, e a introdução da camada de rede
G e a administração simultânea
de múltiplas camas de tecnologia, tais como GSM, 3G, e G através de diferentes bandas de espectro, que
também envolve a administração do contrato de compartilhamento de LTE RAN entre TIM e duas outras
empresas operadoras móveis;



novos comportamentos de cliente, particularmente migrando serviços de voz para dados, exigindo novos
modelos de planejamento e acelerando a evolução de comunicações a ocorrer cada vez mais na rede de IP;



melhorias contínuas na capacidade e qualidade de tecnologia digital disponível no Brasil; e



leilão contínuo de licenças para a operação de banda larga adicional.
Podemos ser incapazes de manter o ritmo com essas mudanças tecnológicas, que podem afetar nossa
capacidade de competir efetivamente e ter um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição
financeira e resultados de operações.
Nossos negócios são dependentes de nossa capacidade de expandir nossos serviços e manter a
qualidade dos serviços prestados.
Nossos negócios como prestador de serviços de telecomunicações móveis dependente de nossa capacidade
de manter e expandir nossa rede de serviços de telecomunicações móveis. Acreditamos que nosso
crescimento esperado exigirá, entre outras coisas:



desenvolvimento contínuo de nossos sistemas operacionais e administrativos;



aumento nas atividades de comercialização;



melhoria de nosso entendimento de necessidades e desejos do cliente;



atenção contínua à qualidade do serviço; e



atração, treinamento e retenção de administração qualificada, técnica, relações com o cliente e pessoal de
venda.
Acreditamos que essas exigências colocarão a demanda significante em nossos recursos gerenciais,
operacionais e financeiros. Não administrar com sucesso nosso crescimento esperado pode reduzir a
qualidade de nossos serviços, com efeitos adversos em nossos negócios, condição financeira e resultados de
operações.
Nossas operações também são dependentes de nossa capacidade em manter e proteger nossa rede. O
dano à nossa rede e sistemas de backup pode resultar em atrasos no serviço ou interrupções e limitar nossa
capacidade de fornecer os clientes com serviço confiável sobre nossa rede. A ocorrência de qualquer
evento que danifique nossa rede pode adversamente afetar nossos negócios, condição financeira e
resultados de operações.
Nossas operações dependem de nossa capacidade em manter, melhorar e eficientemente operar a
contabilidade, faturamento, serviço ao cliente, tecnologia da informação e sistemas de informações de
administração.
Os sistemas de processamento e informações sofisticados são vitais ao nosso crescimento e nossa
capacidade de monitorar os custos, prestar faturas mensais, processar pedidos do cliente, fornecer serviço
ao cliente e alcançar as eficiências operacionais. Não podemos garantir que poderemos ter sucesso em
operar e melhorar nossos sistemas de processamento e informações ou que continuarão a realizar, conforme
esperado. Qualquer falha em nossos sistemas de contabilidade, informações e processamento pode
prejudicar nossa capacidade de recolher pagamentos dos clientes e responder satisfatoriamente às
necessidades do cliente, que pode adversamente afetar nossos negócios, condição financeira e resultados
das operações.
Podemos experimentar uma diminuição no crescimento do cliente e alta taxa de faturamento do cliente,
que pode aumentar nossos custos de operações e reduzir nossa receita.
Nossa taxa de aquisição de assinante pode ser negativamente afetada pela penetração do mercado geral e o
vencimento dos ciclos de vida do produto. Além disso, nossas taxas de rotatividade são principalmente
afetadas pela concorrência de preço de nossos concorrentes e subsidiação agressiva de vendas de aparelhos,
condições macroeconômicas adversas no Brasil e nossa política estrita de término de clientes que não
continuam a usar nossos serviços ou não pagam suas contas em dia. A rotatividade reflete o número de
clientes que encerram seu serviço ou tem seu serviço encerrado durante um período, expresso como uma
porcentagem da média simples de clientes no início e fim do período. Como indicado pelas taxas de
rotatividade históricas, podemos experimentar uma alta taxa de faturamento de cliente, que pode reduzi
nossa receita e possivelmente aumentar nosso custo de operações. Diversos fatores além das pressões de
concorrência podem influenciar nossa taxa de aquisição de assinante e nossa taxa de rotatividade, incluindo
cobertura de rede limitada, falta de serviço confiável e condições econômicas no Brasil.
Nosso acionista controlador pode exercer seu controle de um modo que se difere dos interesses
de outros acionistas.
Telecom Italia S.p.A., ou Telecom Italia, através de sua participação na TIM Brasil Serviços e Participações
S.A., ou TIM Brasil, nossa acionista controladora, tem a capacidade de determinar as ações que exigem a
aprovação do acionista, incluindo a escolha da maioria de nossos conselheiros e, sujeito à lei brasileira, o
pagamento de dividendos e outras distribuições. A única maior acionista da Telecom Italia é Vivendi, que
pode exercer a influência significante sobre a Telecom Italia. A Telecom Italia pode buscar as aquisições,
vendas de ativo, joint ventures ou acordos financeiros ou pode buscar outros objetivos que conflitam com os
interesses de outros acionistas e que podem adversamente afetar nossos negócios, condição financeira e
resultados de operações.
As falhas do sistema podem resultar no tráfego de usuário reduzido e receita reduzida e pode
prejudicar nossa reputação.

Nosso sucesso dependente fortemente do desempenho contínuo e ininterrupto de nossos sistemas de rede de
tecnologia da informação e determinado hardware. Nossa infraestrutura técnica (incluindo nossa infraestrutura
de rede para serviços de telecomunicações móveis) é vulnerável ao dano ou interrupção das falhas de
tecnologia de telecomunicação e informação, perda de poder, enchentes, vendavais, incêndios,
terrorismo, delito intencional, erro humano e eventos semelhantes. Os problemas não antecipados em
nossas instalações, falhas de sistema, falhas do hardware ou software, vírus de computador ou ataques de
hacker podem afetar a qualidade de nossos serviços e causar interrupções do serviço. Quaisquer dessas
ocorrências podem resultar no tráfego de usuário reduzido e receita reduzida e pode prejudicar nossos níveis
de satisfação do cliente e nossa reputação.
Enfrentamos diversos riscos de cyber-segurança que, se não adequadamente abordados, podem ter
um efeito adverso em nossos negócios.
Enfrentamos diversos riscos de cyber-segurança que podem resultar em perdas de negócios, incluindo,
entre outros, contaminação (se intencional ou acidental) de nossas redes e sistemas por terceiros com quem
trocamos dados, falhas de equipamentos, acesso não autorizado para e perda de cliente confidencial, dados
particulares e/ou de funcionários pelas pessoas dentro e fora de nossa organização, cyber-ataques causando
a degradação de sistemas ou indisponibilidade de serviço, a penetração de nossos sistemas de tecnologia da
informação e plataformas por terceiros mal intencionados e infiltração de malware (tais como vírus de
computador) em nossos sistemas. Os cyber-ataques contra sociedades aumentaram em frequência,
escopo e dano em potencial nos últimos anos. Além disso, os autores de cyber ataques não são restritos a
determinados grupos ou pessoas. Esses ataques podem ser cometidos por funcionários da sociedade ou
terceiros operando em qualquer região, incluindo jurisdições onde as medidas de execução de lei para
abordar esses ataques são indisponíveis ou ineficazes. Podemos não ser capazes de proteger com
sucesso nossos sistemas de tecnologia da informação e operacional e as plataformas contra essas
ameaças. Além disso, como os cyber ataques continuam a evoluir, podemos incorrer custos significantes na
tentativa de de modificar ou aprimorar nossas medidas de proteção ou investigar ou remediar qualquer
vulnerabilidade. A incapacidade de operar nossas redes e sistemas como resultado de cyber ataques,
mesmo para um período de tempo limitado, pode resultar em despesas significantes para nós e/ou uma perda
de ação de mercado a outros fornecedores de comunicações. Os custos associados ao cyber-ataque maior
pode incluir incentivos caros oferecidos aos clientes existentes e parceiros de negócios para reter seus
negócios, aumento de despesas em medidas de cyber-segurança e o uso de recursos alternados, receitas
perdidas de interrupção de negócios e litígio. Se não pudermos adequadamente abordar esses riscos de
cyber-segurança, ou sistemas de informação e rede operacional puderem ser comprometidos, que teriam um
efeito adverso em nossos negócios, condição financeira e resultados de operações.
Determinados contratados de dívidas de nossas subsidiárias contém acordos financeiros e
qualquer inadimplência nos termos desses contratos de dívida pode ter um efeito adverso relevante
em nossa condição financeira e fluxos de caixa.
Determinados de nossos contratos de dívida existentes das subsidiárias contém restrições e acordos e
exigem a manutenção ou satisfação de razões e testes financeiros específicos. A capacidade de nossas
subsidiárias para atender essas razões e testes financeiros pode ser afetada pelos eventos além de nosso e
seu controle, e não podemos garantir que atendam esses testes. Não atender ou cumprir com quaisquer
desses acordos, razões financeiras ou testes financeiros pode resultar em qualquer evento de inadimplência
nos termos desses contratos. A partir de
de dezembro de
, tínhamos aproximadamente R$9.
milhões em dívida em andamento consolidada das quais
% foram denominados em moeda estrangeira
(principalmente dólar estadunidense), para a qual usamos instrumentos derivados para compensar a
exposição à moeda estrangeira. Se não pudermos atender essas obrigações de serviço de dívida, ou cumprir
com esses acordos de dívida, podemos ser forçados a restruturar ou refinanciar esta dívida, procurar
capital acionário adicional ou vender ativos.
Devido à natureza de nossos negócios, podemos ser expostos a diversas ações, reivindicações de
consumidor e processos relacionados ao imposto.
Nossos negócios nos expõem a uma variedade de ações e outros processos ajuizados por, ou em nome dos
consumidores no curso ordinário de nossas operações como um fornecedor de telecomunicações móveis
no Brasil. Estamos sujeitos a um número de ações civis públicas e ações de classe que foram ajuizados
contra os fornecedores de telecomunicações móveis no Brasil referente principalmente ao vencimento dos
créditos de uso pré-pagos, cláusulas de termo mínimo, taxas de subscrição e uso de terra para instalar nossos
locais de rede. Essas ações incluem reivindicações contestando determinados aspectos da estrutura de taxa

de nossos planos pós-pagos e pré-pagos que são comuns na indústria brasileira e telecomunicações. A partir
de
de dezembro de 2
, estamos sujeitos a
. 6 reivindicações de consumidor classificados como
perda provável, arquivada nos níveis administrativos e judiciais. O valor de contingência agregado dessas
reivindicações é de R$
milhões. Vide Nota
para nossas demonstrações financeiras consolidadas.
Além disso, as autoridades fiscais federais, estaduais e municipais questionaram alguns procedimentos
fiscais que adotamos, enfatizando as questões relacionadas às nossas estratégias de planejamento fiscal,
bem como as questões sobre o cálculo da base para determinadas contribuições específicas do setor
(FUST e FUNTEL, conforme cada um é definido no "Item
Informações sobre a Sociedade—B. Visão
Geral de Negócios—Impostos sobre Mercadorias e Serviços de Telecomunicações”) A partir de
de
dezembro de
, estamos sujeitos a aproximadamente .
ações relacionadas a imposto e processos
administrativos com um valor agregado de aproximadamente R$8,6 bilhões, incluindo riscos relacionados às
ações classificadas como perdas prováveis e possíveis.
Um resultado adverso em, ou qualquer conciliação dessas ou outras ações poderia resultar nas perdas e
custos para nós, com um efeito adverso em nossas práticas de negócios e resultados de operações. Além
disso, nosso administrador sênior poderá ser exigido a devotar tempo substancial para essas ações, que
poderia de outra forma devotar aos nossos negócios. Vide Notas c) e
das nossas demonstrações
financeiras consolidadas.
Qualquer modificação ou rescisão de nossa capacidade em usar o nome comercial "TIM" poderá
adversamente afetar nossos negócios e resultados operacionais.
A Telecom Italia possui os direitos ao nome comercial “TIM” que é atualmente licenciado a nós. A Telecom
Italia poderá nos impedir de usar o nome comercial TIM a qualquer momento. A perda de uso do nome
comercial “TIM” pode ter um efeito adverso relevante em nossos negócios e resultados operacionais.
Estamos sujeitos ao risco de crédito quanto aos nossos clientes.
Nossas operações dependem de um limite significante na capacidade de nossos clientes de pagar nossos
serviços. Nos exercícios findos em
de dezembro de
,
e
fizemos subsídios para contas
duvidosas nos valores de R$2
milhões, R$
, milhões, e R$
milhões, respectivamente,
principalmente devido a inadimplências em pagamento pelos nossos clientes. Como uma porcentagem de
nossa receita bruta, nossas disposições para contas duvidosas equivalentes a
%, ,
e ,
nos
exercícios findos em
de dezembro de
,
, e
respectivamente. Nos termos dos
regulamentos da Anatel, podemos realizar determinadas medidas para reduzir as inadimplências do
cliente, tais como restringir ou limitar os serviços que fornecemos aos clientes com um histórico de
inadimplências. Se não pudermos realizar as medidas para limitar as inadimplências de pagamento por nossos
assinantes ou que nos permitem aceitar novos assinantes com base no histórico de crédito,
permaneceremos sujeitos aos valores não cobráveis vencidos e não pagos, que poderia ter um efeito adverso
em nossos resultados de operações.
Podemos estar sujeitos à responsabilidade relacionada à terceirização de determinadas funções aos
fornecedores de serviço terceiros.
Podemos ser expostos às nossas responsabilidades devido à nossa terceirização de determinadas funções
aos prestadores de serviço terceiros, para os quais não podemos ter feito disposições suficientes. Os
anúncios de governo recentes e processos legais têm posto em causa a capacidade das concessionárias de
serviço pública de realizar suas operações por terceirização de determinadas funções. Apesar de nenhuma
posição definitiva ter sido alcançada por qualquer autoridade governamental, as recentes opiniões judiciais
poderiam estabelecer precedente legal que poderia por em causa nossa capacidade de terceirizar
determinadas operações. Isto pode exigir que contratemos como funcionários determinados trabalhadores
que atualmente trabalham para nós em uma base terceirizada, que poderia adversamente afetar nossos
resultados de operações e condição financeira.
Dependemos dos fornecedores chave.
Confiamos em diversos fornecedores e vendedores, incluindo, Apple, Samsung, Ericsson, Alcatel-Lucent
S.A., Huawei e Nokia para fornecer os equipamentos de rede e aparelhos móveis e acessórios necessários
para nossos negócios. Esses fornecedores podem, entre outras coisas, atrasar períodos de entrega,
aumentar seus preços, limitar os valores que desejam nos fornecer, ou podem sofrer interrupções em suas
próprias cadeias de fornecimento. Se esses fornecedores forem incapazes ou não desejarem nos fornecer
equipamentos ou fornecimentos regularmente, podemos enfrentar dificuldades em realizar nossas

operações, que pode negativamente afetar nossos resultados de operações e limitar nossa capacidade de
celebrar nossos contratos de concessão.
Nossa infraestrutura pode ser danificada como resultado de desastres naturais.
Nossas operações podem ser suspensas ou interrompidas por um período indeterminado, se quaisquer de
nossas bases de transmissão forem danificadas por desastres naturais, incluindo por incêndio, explosão,
tempestades ou eventos semelhantes. Se não pudermos impedir o dano no caso de desastre natural, a
interrupção de nossas operações teria um efeito adverso relevante em nossos negócios e resultados de
operações.
Riscos Referentes à Indústria Brasileira de Telecomunicações
A Anatel nos classificou como um grupo econômico com poder de mercado significante em alguns
mercados e agora estão sujeitos a um aumento de regulamento.
Nos termos do Plano Geral de Metas de Competição da Anatel, ou PGMC, fomos classificados como
tendo poder de mercado significante nos seguintes mercados relevantes: (i) infraestrutura passiva nas
redes de acesso e transporte (fornecimento de torres de celular); (ii) chamadas de entrada de rede móvel
(de outra forma denominado o mercado de término de rede móvel); e (iii) roaming nacional. Devido à
classificação, estamos sujeitos ao aumento de regulamento nos termos do PGMC, que poderia ter um
efeito adverso em nossa condição financeira de negócios e resultados de operações. Especificamente,
porque fomos classificados como tendo poder de mercado significante no mercado de término de rede
móvel, as taxas cobradas pelos fornecedores de serviço móvel a outros prestadores de serviço móvel para
encerrar chamadas em suas redes móveis Valor de Uso de Rede Móvel, ou VU-M, são regulamentadas.
Em de julho de
, a Anatel aprovou, por meio de Deliberação Nº
/
, uma norma para a definição
de taxas de referência máximas para entidades com poder de mercado significante, com base em um modelo
de custo, para VU-M, bem como o encerramento de chamadas nas redes de linha fixas locais, ou TU-RL, e
a Exploração Industrial de Linhas Dedicadas, ou EILD. De acordo com a norma da Anatel, as taxas de
referência declinaram com base em descida de taxas até que a modelagem de custo conhecida como LRIC+
Bottom Up, que leva em consideração todos custos incrementais a longo prazo, atualizado aos valores atuais,
de prestação de determinado serviço e os custos de unidade do serviço com base em uma rede eficiente
considerando as obrigações regulatórias existentes, seja aplicada (
para VU-M e TU-RL; e
, para
EILD). Em
de julho de
Anatel publicou as Leis correspondentes Nº
/
e
, que determinaram as taxas de referência específicas a serem adotadas a partir de fevereiro de
. É nossa posição que a decisão da Anatel de estabelecer as taxas de VU-M - um preço relacionado à
prestação de serviços de telecomunicações no regime privado - com base em um modelo de custo não
cumpre com a lei brasileira. Dessa forma, arquivamos um pedido de anulação com a Anatel em relação à
resolução de julho de
que foi rejeitado pela Anatel em março de
Em maio de
,
apresentamos um recurso adicional e este recurso está ainda sob revisão pela Anatel. Estamos atualmente
reavaliando nossa estratégia devido a novas condições comerciais, e não há garantia que nosso recurso
será bem sucedido, e mesmo se nosso recurso fosse bem sucedido, estaríamos provavelmente sujeitos a
alguma forma de regulamento de taxa sistemático como resultado de nossa classificação como tendo poder
de mercado significante.
Por causa de nossa classificação como tendo poder de mercado significante no mercado de roaming
nacional, devemos também oferecer os serviços de roaming aos outros fornecedores móveis sem poder de
mercado significante nas taxas aprovadas pela Anatel. Também somos exigidos para fornecer outros
fornecedores sem acesso do poder de mercado significante às nossas torres e postes devido à nossa
classificação como tendo poder de mercado significante nessa parte do mercado de infraestrutura passivo.
Como um fornecedor telecomunicações móveis, estamos sujeitos às obrigações regulatórias
extensivas no desempenho de nossas atividades que podem limitar nossa flexibilidade ao responder
as condições de mercado, concorrência e mudanças em nossa estrutura de custo ou com o que
podemos ser incapazes de cumprir.
Nossos negócios estão sujeitos ao regulamento do governo extensivo, incluindo quaisquer mudanças que
podem ocorrer durante o período de nossa autorização para prestar serviços de telecomunicação. A Anatal,
que é o principal regulador da indústria de telecomunicações no Brasil, regula, entre outros:


Políticas e regulamentos da indústria;



licença;



taxas e tarifas para serviços de telecomunicações;



concorrência;



distribuição de recurso de telecomunicações;



padrões de serviço;



padrões técnicos;



padrões de qualidade;



direitos do consumidor;



acordos de interconexão e conciliação; e



obrigações de cobertura.
Além das normas estabelecidas pela Anatel, estamos sujeitos ao cumprimento com diversas obrigações
regulatórias e legais incluindo, entre outros, as obrigações decorrentes do seguinte:



as autorizações de PCS sob as quais operamos nossos negócios de telecomunicações de celular;



as autorizações fixas (serviços locais, nacionais de longa distância, internacionais de longa distância e
serviço multimídia) sob as quais operamos nossos negócios de telecomunicações;



o Código de Defesa do Consumidor; e



a Lei de Telecomunicações Gerais (Lei Nº .

/

, conforme alterada).

Além disso, como outras sociedades, estamos sujeitos às leis nacionais e internacionais anticorrupção.
Acreditamos que estamos atualmente em cumprimento relevante com nossas obrigações decorrentes de cada
uma das leis, regulamentos e autorizações mencionados acima. No entanto, como processos administrativos
por violação das normas de qualidade foram ajuizados pela Anatel no passado, não podemos fornecer
qualquer garantia que estamos em total cumprimento com nossas obrigações de qualidade do serviço nos
termos das autorizações de PCS. De fato, há alguns processos administrativos sobre o não cumprimento
com os objetivos de qualidade e obrigações regulatórias que resultaram na Anatel incidir taxas contra a
TIM Celular como parte de suas medidas universais adotadas em
para todos os operadores móveis,
que foram emitidas para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população em geral.
Um exemplo recente de como a ação do governo unilateral e repentina pode afetar nossa indústria ocorrida em
dezembro de
5, quando os operadores de telecomunicações receberam uma ordem judicial para bloquear o
aplicativo Whatsapp nacionalmente por um período de
horas como uma medida preventiva em relação a
um processo criminal no Tribunal Criminal de Primeira Divisão de São Bernardo do Campo.
Não podemos garantir que seremos capazes de cumprir totalmente com cada uma das leis, regulamentos e
autorizações aplicáveis ou que seremos capazes de cumprir com futuras mudanças nas leis e
regulamentos aos quais estamos sujeitos. Além disso, o cumprimento com este regulamento extensivo, as
condições impostas por nossa autorização para prestar serviços de telecomunicação e outra ação
governamental pode limitar nossa flexibilidade em responder as condições de mercado, concorrência e
mudanças em nossa estrutura de custo. Esses desenvolvimentos regulatórios ou o não cumprimento com eles
pode haver um efeito relevante adverso em nossos negócios, condição financeira e resultados das operações.
O governo brasileiro em determinadas circunstâncias pode rescindir nossas autorizações ou não
podemos receber renovações de nossa autorizações.
Operamos nossos negócios sob autorizações concedidas pelo governo brasileiro; Como resultado, somos
obrigados a manter os padrões mínimos de qualidade e serviço, incluindo metas para taxas de conclusão
de chamada, cobertura geográfica e acessibilidade de voz, acessibilidade de dados, queda de voz, queda de
dados, transferência de dados, taxas de reclamações de usuário e taxas de conclusão de chamada de

atendimento ao cliente. Nossa capacidade em cumprir com essas normas, bem como outros, pode ser afetada
pelos fatores além de nosso controle. Não podemos garantir que, no futuro, seremos capazes de cumprir com
todas as exigências impostas a nós pela Anatel ou governo brasileiro. Nosso não cumprimento com essas
exigências pode resultar na imposição de multas ou outras ações do governo, incluindo, restrições em
nossas vendas e, em situação extrema, a rescisão de nossa autorização no caso de não cumprimento
relevante.
Nossa rádio frequência, ou RF, autorizações para bandas
MHz,
MHz e
MHz que usamos para
prestar os serviços de PCS começaram a expirar em setembro de
e são renováveis por um período
adicional de
anos, exigindo o pagamento em cada período de dois anos adicionais iguais a
da
receita do exercício anterior líquida de impostos, por meio de investimento nos termos dos Planos de
Serviço Básicos e Alternativos, que são pretendidos a aumentar a penetração de telecomunicação no
Brasil. A Anatel declarou que a receita na qual o pagamento de
é baseado deve ser calculada como
incluindo receitas derivadas da interconexão, bem como facilidades e conveniências adicionais. Como
resultado, estamos atualmente disputando esses pagamentos de renovação de autorização de RF
administrativa e judicialmente.
Entre
e
, adquirimos novas autorizações de RF usadas para serviços de telefonia móvel 3G e G
nas bandas
MHz,
MHz e
MHz. Em dezembro de
Anatel leiloou o restante das
radiofrequências nas bandas .
MHz,
MHz e .
MHz Apresentamos licitações para os lotes
restantes de banda
MHz que tinham sido originalmente leiloadas em
. Este determinado espectro
de banda fornece serviços móveis G. A licitação atualmente permanece na fase "Abertura, Análise e
Avaliação das Propostas de Preço" e o leilão é esperado a ser finalizado, com os vencedores a serem
selecionados no primeiro semestre de
. No entanto, com base nos resultados preliminares da licitação,
fomos classificados como o primeiro licitante classificado nos lotes para Recife, no estado de Pernambuco,
e Curitiba, no estado do Paraná, com base em nossas licitações de R$
milhões e R$ , milhões,
respectivamente, totalizando R$5 , milhões, que as licitações foram renovadas em março de
. As
autorizações de RF são geralmente válidas por um período de
anos e renováveis por mais
anos (com
expectativas, tais como a Banda LTE ‘P’, para a qual o período de autorização é menor que
anos), e
nossas autorizações atuais começarão a vencer em abril de
, começando com autorizações de RF de 3G.
Qualquer revogação parcial ou total de nossas autorizações ou não recebimento de renovação das
autorizações quando vencerem teria um efeito adverso relevante em nossa condição financeira e os resultados
das operações.
O novo índice aplicado para a remuneração para uso das redes de PCS não pode ser adequado.
Desde
, a Anatel usou o Índice de Serviços de Telecomunicações, ou IST, para reajustar as taxas de
rescisão fixas e móveis e EILD, que substitui o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, ou IGPDI, um índice de inflação desenvolvido pelo FGV, uma fundação privada brasileira. Assim, os prelos que
podemos cobrar para nossos serviços poderá ser indiretamente impactado por este índice. Nos anos de
a
o IST apresentou uma variação muito menor exceto o IGP-DI, no entanto em
e
,o
IST variou mais que o IGP-DI. Em
de julho de
a Anatel aprovou, por meio da Resolução Nº
/
uma norma para a definição de taxas de referência máximas para as entidades com poder de
mercado significante, com base em um modelo de custo para VU-M, TU-RL, e EILD. De acordo com a norma
da Anatel, as taxas de referência declinarão com base em uma descida de taxas até que a modelagem de
custo conhecida como LRIC+ Bottom Up seja aplicada
para VU-M e TU-RL; e
para EILD). Em
de julho de
, Anatel publicou as Leis correspondentes Nº .
/
/
e .
/
que
determinaram as taxas de referência específicas a serem adotadas a partir de fevereiro de
. Se este novo
mecanismo de reajuste, ou qualquer outro mecanismo escolhido pela Anatel no futuro não adequadamente
refletir o efeito verdadeiro da inflação em nossos preços, nossos resultados de operações poderiam ser
adversamente afetados. Conforme mencionado anteriormente, arquivamos um pedido de anulamento com
a Anatel em relação à resolução de julho de
no entanto, estamos atualmente reavaliando nossa
estratégia devido a novas condições comerciais, e não há garantia que nosso recurso será bem sucedido, e
mesmo se nosso recurso fosse bem sucedido, estaríamos provavelmente sujeitos a alguma forma de
regulamento de taxa como resultado de nossa classificação como tendo poder de mercado significante.
A proposta da Anatel sobre a consolidação dos preços pode ter um efeito adverso em nossos
resultados de operações.
A Anatel emitiu novos regulamentos nas normas de interconexão de
a
alguns dos quais poderiam
ter um efeito adverso em nossos resultados. As normas que podem adversamente afetar nossos resultados
são ) Anatel definiu claramente que algum fornecedor de PCS com áreas de autorização diferentes pode

receber apenas um em vez de dois encargos de interconexão, ou VU-M, para chamadas de longa distância
originadas e finalizadas em suas redes, e ) se a negociação de mercado livre dos preços para VU-M de
término móvel não for bem sucedida, a Anatel (i) aplicaria, em
e
a Resolução
que
contempla uma redução de aproximadamente
% e
% em
e
respectivamente, acima da
taxa de interconexão móvel; e (ii) aplicará a Resolução
de
a
de acordo com a qual as taxas
de referência VU-M dos operadores com poder de mercado significante em
eram de
% do VU-M
válido em
, e em
por
% do VU-M válido em
. Conforme observado acima, em julho de
a Anatel estabeleceu um modelo de custo totalmente distribuído para as taxas de referência distribuindo
diversos custos de serviço para determinar um preço básico, em vigor a partir de fevereiro de
. Apesar
de termos ajuizado uma ação para anulação da decisão de VU-M da Anatel (que foi rejeitada pela Anatel,
mas que estamos revogando), estamos atualmente reavaliando nossa estratégia devido a novas condições
comerciais, e não há garantia que nosso recurso será bem sucedido, e mesmo se nosso recurso fosse
bem sucedido, estaríamos provavelmente sujeitos a alguma forma de regulamento de taxa como
resultado de nossa classificação como tendo poder de mercado significante. Dessa forma, estes
regulamentos podem ter um efeito adverso em nossos resultados de operações porque
) nossos
encargos de interconexão provavelmente continuariam a cair significativamente, reduzindo por meio desse
nossas receitas e ) a Anatel poderá permitir preços mais favoráveis para operações sem poder de mercado
significante.
A introdução de operadores de rede virtual móvel, ou MVNOs, no mercado brasileiro pode ter um
efeito adverso não pretendido em nossos resultados.
Em novembro de 2
, a Anatel aprovou uma resolução estabelecendo as normas para permitir a exploração
de serviços móveis por meio de uma rede virtual, com base nos contratos comerciais entre os
operadores estabelecidos e os operadores virtuais. As normas estabelecidas podem ser de dois tipos de
MVNOs. O primeiro tipo de MVNO é aquele com um modelo de negócios para fornecer os serviços de telefone
móvel a baixo custo confiando nos acordos comerciais com operadores móveis tradicionais para comprar
minutos de uso, ou MOU, para venda aos seus próprios clientes. O segundo tipo é um MVNO completo com
uma autorização que permitiu a prestação de serviços com base em um compartilhamento do contrato de
infraestrutura com um operador móvel estabelecido.
Somos o primeiro operador móvel a negociar um contrato com um operador virtual. O primeiro contrato a ser
apresentado para aprovação da Anatel em dezembro de
foi para uma licença de autorização em
parceria conosco, e operações comerciais iniciadas em julho de
Começamos as operações com um
segundo operador virtual em março de
e, a partir de dezembro de
, esses operadores
representam coletivamente aproximadamente
.
assinantes. Assinamos contratos com mais
operadores virtuais e atualmente esperamos que o lançamento dos serviços comerciais com esses
operadores ocorra em
.
Nossos parceiros comerciais optaram pela licença de autorização, que possui as obrigações e
responsabilidades para prestação do serviço. As normas do leilão de 4G estipularam uma obrigação para o
operador de aquisição faça uma oferta pública do espectro de RF comprado no modelo de MVNO. O aumento
de concorrência de MVNOs poderia reduzir nossa rentabilidade e a rentabilidade da indústria de
telecomunicações móveis geralmente reduzindo a capacidade para investimento e inovação. Esse aumento
de competição pode ter um efeito adverso relevante em nossos resultados de operações.
Os riscos de saúde reais ou percebidos ou outros problemas referentes à tecnologia de
telecomunicações móveis podem levar ao litígio ou uso de comunicações móveis diminuído, que
poderia nos prejudicar e a indústrial móvel como um todo.
Os efeitos de, e qualquer dano causado pela exposição a um campo eletromagnético foram e são objetos de
avaliações cuidadosas pela comunidade internacional científica, mas até agora não há prova científica de
efeitos prejudiciais na saúde. Não podemos desconsiderar que a exposição aos campos eletromagnéticos ou
outras emissões originando-se de aparelhos sem fio não será identificada como um risco de saúde no futuro.
Além disso, a mídia e outros relatórios sugeriram que as emissões de RF dos aparelhos sem fio e as
estações base podem causar problemas de saúde.
Nossos negócios de comunicações móveis podem ser prejudicados como resultado desses riscos de saúde
alegados. Por exemplo, a percepção desses riscos de saúde poderia resultar em um número menor de
clientes, uso reduzido por cliente ou responsabilidade do consumidor em potencial. Essas preocupações
teriam um efeito adverso na indústria de comunicações sem fio e, possivelmente, expõem os fornecedores sem
fio, incluindo nós, ao litígio.

Além disso, apesar da lei brasileira já impor limites estritos em relação aos equipamentos de
transmissão, essas preocupações podem fazer com que os reguladores imponham restrições maiores na
construção de torres de estação base ou outra infraestrutura, que poderá impedir a conclusão de
desenvolvimentos de rede e a disponibilidade comercial de novos serviços e poderá exigir investimentos
adicionais. A expansão de nossa rede poderá ser afetada por esses riscos percebidos, se sofrermos
problemas ao encontrar novos locais que, por sua vez, poderão atrasar a expansão e poderão afetar a
qualidade de nossos serviços.
Em
de julho de
a Anatel publicou a Resolução Nº
que limita a emissão e exposição para
campos com frequências entre kHz e
GHz. Em
, o governo brasileiro promulgou a Lei Nº
que estabelece os limites relacionados às emissões magnéticas e eletromagnéticas a serem conforme definido
pela Organização Mundial de Saúde e exige que os operadores tenham que manter um registro de medidas
dos níveis de emissões magnéticas e eletromagnéticas de cada estação de transmissão. Os registros devem
ser de cinco anos, no máximo. Em
, a Anatel estabeleceu um sistema computadorizado denominado
Mosaic, a fim de armazenar os relatórios de medição e melhor avaliar o nível de exposição humana aos
campos eletromagnéticos. A Anatel também começou a trabalhar com os operadores brasileiros de
telecomunicações em janeiro de
para garantir que seus relatórios registrados exigidos fossem
armazenados no Mosaic. A TIM atendeu em
os níveis de relatório exigidos, apresentando
.
relatórios registrados.
Quaisquer desses ou quaisquer outros regulamentos adicionais podem afetar adversamente nossos
negócios, condição financeira e resultados de operações. As autoridades do governo poderiam também
aumentar o regulamento de aparelhos sem fio e estações base como resultado dessas preocupações de
saúde ou empresas sem fio, incluindo nós, poderiam ser consideradas responsáveis pelos custos ou danos
associados a essas preocupações, que poderia ter um efeito adverso em nossos negócios, condição
financeira e resultados de operação. Não podemos garantir a você que a pesquisa médica e estudos adicionais
refutarão uma ligação entre a tecnologia móvel em questão e esses problemas de saúde.
As medidas adotadas pela Anatel com o objetivo de garantir a qualidade de serviço pode ter um efeito
adverso em nossos resultados.
Em julho de
, com o objetivo expresso de melhorar a qualidade de serviços de telecomunicações móveis
fornecidos no Brasil, a Anatel emitiu medidas liminares administrativas suspendendo três dos principais
fornecedores móveis, incluindo a Claro e TIM Celular, de vender e ativar novos planos de serviço móvel. A
Anatel levantou a suspensão apenas depois que os fornecedores fizeram compromissos formais para realizar
investimentos específicos relacionados à expansão de suas respectivas redes e melhoria de seus respectivos
serviços.
Em novembro de
, a Anatel emitiu uma nova medida liminar administrativa para suspender e
interromper nossa promoção “Infinity Day", na qual os clientes de estados específicos eram cobrados por dia
para usar o serviço de voz para números TIM e telefones fixos locais. A Anatel, em sua análise preliminar,
considerou que a promoção era potencialmente prejudicial à qualidade de nossos serviços móveis. A medida
liminar foi revogada em janeiro de
, após a Anatel determinar que a promoção não colocou em risco o
fornecimento de nossos serviços móveis.
Apesar das medidas adotadas pela Anatel, tais como as supracitadas, serem prováveis de serem
temporárias, essas medidas poderão, junto com quaisquer novas medidas adotadas no futuro, ter um efeito
adverso relevante em nossa condição financeira, resultados de operações e fluxo de caixa e poderá limitar
nossa capacidade de implementar nossa estratégia de negócios.
Riscos Referentes às Nossas Ações Ordinárias e as ADSs
Os titulares de nossas ADSs não têm direito de comparecer às assembleias dos acionistas e podem
apenas votar através do depositário.
Nos termos da lei brasileira, apenas os acionistas registrados como tal em nossos livros societários podem
comparecer às assembleias dos acionistas. Todas as ações ordinárias subjacentes às nossas ADSs são
registradas no nome do depositário. Um titular de ADSs, dessa forma, não tem direito de comparecer às
assembleias dos acionistas. Os titulares de nossas ADSs podem exercer seus direitos de votação limitados
quanto às nossas ações ordinárias representadas pelas ADSs apenas de acordo com o contrato de depósito
referente às ADSs. Há limitações práticas sobre a capacidade dos titulares da ADS de exercer seus direitos a
voto devido às medidas adicionais envolvidas na comunicação com os titulares da ADS. Por exemplo, somos

obrigados a publicar uma notificação de nossas assembleias gerais dos acionistas em determinados jornais no
Brasil. Os titulares de nossas ações podem exercer seu direito de votar em uma assembleia geral dos
acionistas comparecendo à assembleia em pessoa ou votando por procurador. Por contraste, os titulares de
nossas ADSs receberão notificação de uma assembleia geral dos acionistas por correio do depositário de
ADR seguindo nossa notificação depositário de ADR solicitando que o depositário de ADR assim o faça.
Para exercer seus direitos de voto, os titulares de ADS podem instruir o depositário de ADR em uma base
oportuna. Este processo de votação levará mais tempo para os titulares de ADS do que para os titulares diretos
de nossas ações.
Não podemos garantir que os titulares receberão os materiais de voto a tempo de garantir que os titulares
possam instruir o depositário a votar nas ações subjacentes às suas respectivas ADSs. Além disso, o
depositário e seus agentes não são responsáveis pela não realização das instruções de voto do titular ou
para o modo de realização de suas instruções de voto. Isto significa que os titulares não podem exercer seu
direito de voto e muitos não têm recursos, se nossas ações detidas pelos titulares não forem votadas
conforme solicitado.
Os titulares de nossas ADSs ou ações ordinárias nos Estados Unidos podem não ter direito de
participar de ofertas futuras de direitos preferenciais.
Nos termos da lei brasileira, se emitirmos novas ações para caixa como parte de um aumento do capital,
geralmente devemos conceder aos nossos acionistas o direito de comprar um número suficiente de ações
para manter sua própria propriedade existente. Os direitos para comprar ações nessas circunstâncias são
conhecidos como direitos preferenciais. Não podemos legalmente permitir que os titulares de nossas ADSs ou
ações ordinárias nos Estados Unidos exerçam seus direitos preferenciais em qualquer aumento do capital
futuro, salvo se depositarmos uma declaração de registro com a SEC quanto à emissão futura de ações ou
a oferta se qualificar para uma isenção das exigências de registro da Lei de Valores Mobiliários. No
momento de qualquer aumento do capital futuro, avaliaremos os custos e passivos em potencial associados
ao depósito de uma declaração de registro com a SEC e quaisquer outros fatores que considerarmos
importante para determinar se depositar a declaração de registro. Não podemos garantir que os titulares de
nossas ADSs ou ações ordinárias nos Estados Unidos que depositaremos uma declaração de registro na
SEC para permitir que participem de uma oferta de direitos preferenciais. Como resultado, a participação
societária desses titulares em nós poderá ser diluída proporcionalmente.
As sentenças procurando executar nossas obrigações quanto às nossas ações ou ADSs no Brasil
serão pagáveis apenas em reais.
Se os processos forem ajuizados nos tribunais do Brasil procurando executar nossas obrigações quanto às
nossas ações ou ADSs, não seremos obrigados a quitar nossas obrigações em uma moeda exceto reais.
Nos termos das limitações brasileiras de controle de câmbio, uma obrigação no Brasil em pagar os valores
denominados em uma moeda exceto reais poderão ser apenas cumpridos em moeda brasileira na taxa de
câmbio, conforme determinado pelo Banco Central, em vigor na data em que a sentença é obtida, e esses
valores são então reajustados para refletir as variações da taxa de câmbio até a data de pagamento
efetiva. O câmbio então prevalecente não poderá fornecer aos investidores não brasileiros uma
indenização total para qualquer reivindicação decorrente de, ou relacionada a nossas obrigações nos
termos de nossas ações ou ADSs.
A volatilidade e falta de liquidez no mercado brasileiro de ações poderá substancialmente limitar a
capacidade dos investidores de vender ações no preço e no momento desejado.
O investimento em valores mobiliários negociados nos mercados emergentes, tais como o Brasil,
frequentemente envolve mais risco, exceto os mercados mundiais, dado o registro de faixa de instabilidade
econômica e mudanças constantes. O mercado brasileiro de ações é significativamente menor, menos líquido
e mais concentrado, comparado ao mercado de ações principal mundial. Em
de dezembro de
a
capitalização de mercado da BM&FBOVESPA foi de aproximadamente R$1, trilhões (US$
bilhões). O
mercado brasileiro de capital mostra a concentração significante. As cinco principais ações em termos de
volume de negociação por aproximadamente
% do volume total negociado na BM&FBOVESPA no
exercício de
de dezembro de
Essas características do mercado brasileiro de capital poderão
substancialmente limitar a capacidade de investidores para vender as ações no preço e momento desejado,
que poderá relevante e adversamente afetar os preços da ação.
As ações elegíveis para venda futura poderá adversamente afetar o valor de mercado de nossas ações e
ADSs.

Todos os nossos acionistas têm a capacidade, sujeito às leis e regulamentos brasileiros aplicáveis e leis
de valores mobiliários aplicáveis nas jurisdições relevantes, para vender nossas ações e ADSs. Não podemos
prever qualquer efeito, se houver, as vendas futuras de nossas ações ou ADSs podem ter no preço de
mercado de nossas ações ou ADSs. As vendas futuras de valores substanciais dessas ações ou ADSs, ou a
percepção que as vendas podem ocorrer, podem adversamente afetar os preços de mercado de nossas
ações ou ADSs.
Os titulares de ADSs ou ações ordinárias podem estar sujeitos ao imposto de renda brasileiro em
ganhos do capital das vendas das ADSs ou ações ordinárias.
De acordo com o artigo
da Lei Nº
de
de dezembro de
, que entrou em vigor em 1º de
fevereiro de
os ganhos do capital realizados na alienação dos ativos localizados no Brasil por
residentes não brasileiros, se ou não outros não residentes e se feitos fora ou dentro do Brasil, estão sujeitos
à tributação no Brasil em uma taxa de
ou
% se realizados pelos investidores residentes em uma
jurisdição de “paraíso fiscal” (ou seja, um país que não impõe qualquer imposto de renda ou que impõe
imposto em uma taxa máxima de menos de
% (conforme alterado pela Portaria do Tesouro Nacional
Nº
de 1º de novembro de
; antes desta data, a taxa máxima para fins de qualificação de
“paraíso fiscal” era de
%)). Apesar de acreditarmos que as ADSs não cairão na definição de ativos
localizados no Brasil para os fins da Lei Nº
considerando o escopo geral e não claro da Lei .
e
a ausência de qualquer orientação judicial quanto a isso, somos incapazes de prever se essa interpretação
finalmente prevalecerá nos tribunais brasileiros.
Os ganhos realizados pelos titulares não brasileiros nas alienações de ações ordinárias no Brasil ou nas
operações com residentes brasileiros poderão ser isentos de imposto de renda brasileiro, ou tributados em
uma taxa de
% ou
% dependendo das circunstâncias. Os ganhos realizados através de operações na
bolsa de valores brasileira, se realizados de acordo com a Resolução CMN .
, conforme descrito no
“Item
. Informações Adicionais—E. Tributação— Considerações Fiscais Brasileiras—Tributação de
Ganhos ” são isentos de imposto de renda brasileiro. Os ganhos realizados através das operações na
bolsa de valores brasileira não de acordo com a Resolução CMN
estão sujeitos a um imposto na
taxa de
% e também à retenção de imposto de renda em uma taxa de
(para compensar o
imposto devido ao eventual ganho de capital). Os ganhos realizados através de operações com residentes
brasileiros ou através de operações no Brasil não na bolsa de valores brasileira e não de acordo com a
Resolução CMN
estão sujeitos a um imposto em uma taxa de
%, ou
%, se realizados por
investidores residentes em uma jurisdição de paraíso fiscal.
Uma troca de ADSs por ações ordinárias arrisca perda de determinada remessa de moeda estrangeira
e vantagens fiscais brasileiras.
O benefício das ADSs do certificado de registro de capital estrangeiro, que permite J.P. Morgan Chase Bank,
N.A., ou J.P. Morgan, como depositário, a converter dividendos e outras distribuições quanto às ações
ordinárias em moeda estrangeira, e para remeter os produtos para o exterior. Os titulares das ADSs que trocam
suas ADSs por ações ordinárias terão então direito de confiar no certificado de depósito do registro de capital
estrangeiro por cinco dias úteis da data de troca. Posteriormente, eles não serão capazes de remeter a
moeda não brasileira no exterior, salvo se obtiverem seu próprio certificado de registro de capital estrangeiro,
ou salvo se qualificarem-se nos termos da Resolução CMN ,
que dá direito a determinados investidores de
comprar e vender ações na bolsa de valores brasileira, sem obter certificados de registro separados.
Se os titulares da ADSs não qualificarem nos termos da Resolução CMN .
eles geralmente estarão
sujeitos a tratamento fiscal menos favorável nas distribuições quanto às ações ordinárias. Não poderá
haver garantia que o certificado de registro de depósito ou qualquer certificado de registro de capital
estrangeiro obtido pelos titulares das ADSs não será afetado pelas mudanças regulatórias ou legislativas
futuras, ou que as restrições adicionais da lei brasileira aplicáveis ao seu investimento nas ADSs não
poderão ser impostas no futuro.
Se aumentarmos o capital adicional através de uma oferta de ações, as participações dos
investidores poderão ser diluídas.
Não podemos precisar levantar fundos adicionais através de um aumento no capital, financiamentos de dívida
públicos ou privados, ou uma nova emissão de ação em relação aos nossos negócios. Qualquer capital
adicional levantado através da emissão de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações realizadas
na bolsa de valores ou através de ofertas públicas poderá ser feito, de acordo com a lei brasileira, sem

direitos de preferência para os titulares de nossas ações, que poderá resultar na diluição de nossas
participações em nosso capital acionário.
Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o emissor
está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros.
Riscos Referentes ao Brasil
O governo brasileiro exerceu influência significante sobre a economia brasileira e continua a fazê-lo.
O envolvimento, como condições econômicas e políticas globais, pode ter um efeito adverso
relevante em nossas atividades, nossos negócios ou preços de mercado de nossas ações e ADSs.
O governo brasileiro interviu frequentemente na economia brasileira e ocasionalmente fez mudanças drásticas
na política econômica. Para influenciar o curso da economia no Brasil, controlar a inflação e implementar
outras políticas, o governo brasileiro tomou várias medidas, incluindo o uso de controles de salário e preço,
desvalorização da moeda, controles de capital e limites nas importações e congelamento de contas bancárias.
Não temos controle sobre, e não podemos prever quais medidas ou políticas o governo brasileiro pode tomar
ou adotar no futuro. Nossos negócios, condição financeira, receitas, resultados de operações, prospectos e
preço de negociação de nossos valores mobiliários podem ser adversamente afetados pelas mudanças nas
políticas e regulamentos de governo, bem como outros fatores, tais como:


taxas de câmbio flutuantes;



inflação;



taxas de juros;



política monetária;



alterações nos regimes fiscais;



liquidez no capital nacional e mercados de crédito;



política fiscal;



instabilidade política;



reduções nos salários ou níveis de renda;



aumento nas taxas de desemprego;



políticas fiscais (incluindo aquelas atualmente sob consideração do Congresso Brasileiro);



controles de câmbio e restrições nas remessas no exterior; e



outros desenvolvimentos políticos, diplomáticos, sociais ou econômicos no, ou afetando o Brasil.
A incerteza sobre as alterações pelo governo brasileiro às políticas ou normas que afetam esses ou outros
fatores poderia contribuir à incerteza econômica no Brasil e aumentar a volatilidade do mercado brasileiro
de valores mobiliários e de valores mobiliários emitidos no exterior pelas empresas brasileiras.
Além disso, as interrupções nos mercados de crédito e outros mercados financeiros, e a deterioração do
ambiente econômico global e/ou brasileiro poderão, entre outros efeitos: ) ter um impacto negativo sob
demanda, que poderá reduzir as vendas, lucro operacional e fluxo de caixa; ) diminuir o consumo de
nossos produtos; ) restringir a disponibilidade de financiamento para nossas operações ou investimentos;
) fazer com que credores modifiquem suas políticas de risco de crédito e limitem nossa capacidade de
negociar quaisquer dos termos de nossa dívida no futuro; ( ) fazer com que a situação financeira de nossos
clientes ou fornecedores deteriorem ou ) diminuir o valor de nossos investimentos.
As reformas fiscais podem afetar nossos preços.
Em
, o governo brasileiro aumentou o imposto sobre as operações financeiras, ou IOF, a taxa sobre
investimentos estrangeiros nos valores mobiliários de renda fixa de % para
Este aumento de imposto foi

pretendido para diminuir a especulação nos mercados brasileiros e reduzir a volatilidade da apreciação do
real, reforçando os esforços oficiais par a desencorajar o investimento estrangeiro aumentando os custos de
operação.
Em
, o imposto de IOF foi expandido aos empréstimos fiscais celebrados por bancos e empresas fora do
Brasil com vencimento de menos de
dias. Além disso, a taxa de imposto de IOF relacionada à moeda de
câmbio aumentou de
para , %, com determinadas exceções. A taxa de imposto de IOF relacionada
aos empréstimos internacionais celebrados no Brasil por bancos estrangeiros permaneceu em
em
,
no entanto, a exigência de vencimento foi aumentada de
para
dias (aproximadamente anos), e
posteriormente reduzida para
dias e depois para
dias em um esforço para administrar o fluxo de
capital estrangeiro entrando no Brasil através de empréstimos offshore. Em 2
o governo brasileiro
manteve a taxa de imposto de IOF nos empréstimos internacionais em 6% e a exigência de vencimento em
dias. Em de junho de
o vencimento mínimo para os empréstimos internacionais sujeito a IOF foram
reduzidos de
para
dias, mantendo a taxa de
em
.
Em vigor a partir de º de dezembro de
as operações de câmbio de moeda realizadas para entrada de
fundos ao Brasil para investimentos feitos por um investidor estrangeiro (incluindo um titular de ADSs que
não residente do Brasil, conforme aplicável) estão sujeitas a IOF/Imposto de Câmbio em uma taxa de % no
caso de operações de renda variáveis realizadas nos câmbios de commodities, futuros e ação brasileiros,
bem como nas aquisições de ações de sociedades abertas brasileiras nas ofertas públicas ou subscrição de
ações relacionadas às contribuições do capital, desde que, a sociedade tenha registrado suas ações para
negociação na bolsa de valores. A partir de
de junho de
este tratamento de imposto benéfico foi
estendido a todos os investimentos feitos nos termos das normas da Resolução 2.
, de
de janeiro de
, conforme alterado, ou Resolução CMN
, do Conselho Monetário Nacional, ou CMN, nos
mercados brasileiros de capital e financeiros, incluindo um investimento em nossas ações ordinárias.
Desde
de dezembro de
, a transferência de ações que estão registradas em uma bolsa de valores
localizada no Brasil, com propósito específica de voltar a emissão dos certificados de depósito negociados
no exterior, está sujeita a uma taxa de IOF de %. A partir de
de outubro de
, as operações de
negociação das cotas de Fundo de Índice de Renda Fixa nas bolsas de valores ou organizadas no mercado de
balcão estão sujeitas a uma taxa de
de IOF.
Em 1º de julho de
, o Decreto Nº
entrou em vigor, que restaurou o PIS e COFINS nas receitas
financeiras em uma taxa cumulativa de
% (anteriormente estabelecida em
pelo Decreto Nº
/
) A partir dessa data, todas as receitas financeiras se tornaram tributáveis, exceto as receitas
relacionadas às variações de câmbio estrangeiro de exportação de mercadorias e serviços, receitas
resultantes das variações de câmbio estrangeiro das obrigações assumidas pela sociedade, incluindo
empréstimos e financiamento e receitas relacionadas às operações de hedging nos valores da bolsa de
valores, e receitas de câmbios de commodities e futuros ou outras operações de balcão.
Além disso, a Lei Nº
publicada em
de dezembro de
, suspendeu a taxa de 0% de PIS e
COFINS na venda de mercadorias, tais como smartphones e aparelhos, que começando a partir de º de
janeiro de
foram ajustadas de volta à taxa de
de COFINS e ,
para o PIS.
Desde dezembro de
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou as taxas de
ICMS sobre a telecomunicação e mercadorias foram aumentados em alguns estados brasileiro, devido à
legislação local a uma média de
e %, respectivamente.
A Medida Provisória Nº
, publicada em
de agosto de
(e convertida na Lei Nº
.
, que foi
publicada em de dezembro de
) autorizou o reajuste monetário, baseado no IPCA da Contribuição
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, ou CONDECINE, que é um imposto incidido
em serviços de telecomunicações com o objetivo de promover a indústria brasileira audiovisual.
As alterações adicionais nos regulamentos fiscais podem impactar em nossos ativos e passivos financeiros,
bem como nosso preço, que poderia ter um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição
financeira e resultados de operações.
A inflação e medidas do governo para frear a inflação podem adversamente afetar a economia
brasileira, o mercado brasileiro de valores mobiliários, nossos negócios e operações e os preços
de mercado de nossas ações ou ADSs.
Historicamente, o Brasil sofreu altas taxas de inflação. A inflação e algumas das medidas do governo
brasileiro tomadas em uma tentativa de frear a inflação tiveram efeitos negativos significantes na economia

brasileira em geral. A inflação, as políticas adotadas para conter as pressões e inflacionárias e as incertezas
sobre possível intervenção governamental futura contribuíram para incerteza econômica e volatilidade
intensificada no mercado brasileiro de valores mobiliários.
De acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado, ou IGP-M, um índice de inflação de preço geral
desenvolvido pela FGV, as taxas de inflação no Brasil foram de
% em
, ,
em
% em
,
% em
%
negativo em
,
, % em
,
em
,
em
, , % em
, , % em
e
,
em
. Além disso, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA,
publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, as taxas de inflação brasileiras do preço
do consumidor foram de 5, % em
,
% em
,
% em 2
, ,9% em
,
% em
, ,9%
em
, ,5% em
, ,
em
,
% em
,
% em
e
,
em
. A inflação
aumentou mensalmente durante
conforme medido pelo IPCA- , que registra a inflação de
aproximadamente dia
do mês anterior até o dia
do mês atual, por
durante o mês de janeiro,
durante o mês de fevereiro, e
% durante o mês de março. A incerteza sobre determinadas
medidas fiscais do governo poderia contribuir a uma inflação maior durante o curso de
. As medidas
do governo brasileiro para controlar a inflação foram frequentemente incluídas para manter uma política
monetária apertada com altas taxas de juros, restringindo por esse a disponibilidade de crédito e reduzindo
o crescimento econômico. A inflação, as ações para combater a inflação e a especulação pública sobre
possíveis ações adicionais também contribuíram relevantemente para a incerteza econômica no Brasil e para
volatilidade intensificada nos mercados de valores mobiliários brasileiros.
A inflação pode aumentar no Brasil no futuro. Os períodos de maior inflação pode diminuir a taxa de
crescimento da economia brasileira, que poderia levar à demanda reduzida de nossos produtos no Brasil e
vendas líquidas diminuídas. Se a inflação surgir, a renda alienável de famílias pode diminuir em termos reais,
levando à falta de poder de compra entre nossa base de cliente. A inflação também é provável de aumentar
alguns de nossos custos e despesas, que podem não ser capazes de passar aos nossos clientes e, como
resultado, poderá reduzir nossas margens de lucro e lucro líquido. A inflação também impacta diretamente em
nossos resultados de operações porque determinados ativos e passivos estão sujeitos à inflação. Além disso,
a inflação maior geralmente leva às taxa de juros nacionais maiores e, como resultado, os custos de serviço
de nossa dívida poderão aumentar, resultando em renda líquida menor. A inflação e seus efeitos nas taxas
de juros nacionais poderão, além disso, levar a uma liquidez reduzida nos mercados nacionais de
capital e empréstimo, que poderiam afetar nossa capacidade de refinanciar nossa dívida nesses mercados.
Qualquer declínio em nossas vendas líquidas ou lucro líquido e qualquer deterioração em nossa condição
financeira provavelmente levariam também a um declínio no preço de mercado de nossas ações e ADSs.
Os movimentos da taxa de câmbio podem adversamente afetar nossa condição financeira e os
resultados de operações.
A moeda brasileira tem sido desvalorizada frequentemente durante as quatro décadas passadas. Durante este
período, o governo brasileiro implementou diversos planos econômicos e políticas de taxa de câmbio,
incluindo desvalorizações repentinas, mini desvalorizações periódicas (durante as quais a frequência de
reajustes variou de uma base diária para mensal), controles de câmbio, mercados duplos de taxa de câmbio
e um sistema de taxa de câmbio flutuante. Ocasionalmente, houve flutuações significantes na taxa de
câmbio entre a moeda brasileira e o dólar estadunidense e outras moedas. Por exemplo, o real depreciou
em relação ao dólar estadunidense por
,
em
,
em
,
% em
em
,
em
,
em
,
% em
e , % em
. Não obstante o
fato de que o real apreciou
%, ,
e ,
em
,
,
e
respectivamente, pode
não haver garantias se o real depreciará ou apreciará em relação ao dólar estadunidense no futuro.
A apreciação do real em relação ao dólar estadunidense pode levar a uma deterioração da conta atual do
país e o saldo de pagamentos, bem como quanto ao amortecimento de crescimento conduzido da
exportação. Qualquer apreciação poderia reduzir a competitividade de nossas exportações e adversamente
afetar nossas vendas líquidas e nossos fluxos de caixa de exportações. A desvalorização do real relativa ao
dólar estadunidense poderia criar pressões inflacionárias adicionadas no Brasil aumentando o preço de
produtos importados, que poderia resultar na adoção de políticas deflacionárias do governo. Essa
depreciação aguda do real em relação ao dólar estadunidense poderá gerar inflação e medidas
governamentais para lutar contra possíveis surtos inflacionários, incluindo o aumento nas taxas de juros.
As desvalorizações do real reduziriam o valor do dólar estadunidense de distribuições e dividendos em
nossas ações ordinárias e ADSs e também podem reduzir o valor de mercado desses valores mobiliários.
Quaisquer efeitos macroeconômicos poderiam adversamente afetar nossos lucros operacionais e nosso
desempenho financeiro geral.

Adquirimos nossos equipamentos e aparelhos de fornecedores globais, os preços dos quais são
denominados em dólar estadunidense. A depreciação do real em relação ao dólar estadunidense poderá
resultar em um aumento relativo no preço de nossos equipamentos e aparelhos. Portanto, estamos
expostos ao risco de câmbio estrangeiro decorrente de nossa necessidade de fazer as despesas
denominadas em dólar substanciais, particularmente para componentes importados, equipamentos e
aparelhos, que limitamos a capacidade para hedge.
As flutuações nas taxas de juros podem ter um efeito adverso em nossos negócios e os preços de
mercado de nossas ações ou ADSs.
O Banco Central estabelece a meta de taxa de juros básica (a taxa SELIC) para o sistema financeiro
brasileiro por referência ao nível de crescimento econômico da economia brasileira, o nível de inflação e outros
indicadores econômicos.
A taxa SELIC foi revisada, positiva e negativamente, durante
e foi de
, % em
de dezembro de
Em
, o Banco Central realizou uma facilidade sistemática de política monetária em um
esforço para estimular o crescimento. A taxa SELIC foi cortada em
, alcançando uma baixa de
% em
de outubro de
onde permaneceu até
de abril de
depois da qual repetidamente
foi revisada para cima. A partir de
de dezembro de
, a taxa SELIC era de
% e a partir de
de
dezembro de
, a taxa SELIC foi de , %. A taxa SELIC foi novamente revisada para cima em
:
em janeiro de
a taxa SELIC foi aumentada para
%, e então aumentaram ainda em março de
para
% para
, % no final de abril de
para
,
em junho de
, e finalmente para
, % no final de julho de
, onde permaneceu a partir de
de dezembro de
. Durante o primeiro
trimestre de
a SELIC permaneceu estável em
%.
Em
de dezembro de
, toda a nossa dívida foi denominada em reais e sujeita às taxas de juros
brasileiras flutuantes ou sujeita aos swaps de moeda que estavam amarrados às taxas de juros brasileiras
flutuantes, incluindo R$2.
milhões amarrados ao TJLP, R$2.
milhões amarrados ao Certificado de
Depositário Interbancário, ou taxa de CDI, uma taxa de certificado interbancário de depósito que se aplica aos
nossos swaps de moeda estrangeira e algumas das nossas outras dívidas denominadas em real, e R$69
milhões amarrados a UMIPCA (Unidade Monetária IPCA do BNDES) e R$
milhões amarrados às taxas
de juros fixas e R$1.
milhões amarrados a SELIC. Qualquer aumento na taxa de CDI ou taxa de TJLP
poderá ter um impacto adverso nas nossas despesas financeiras e nossos resultados de operações. Não
obstante, a sociedade investe seu caixa em CDI, que pode absorver parte do impacto das despesas
financeiras.
Os efeitos da economia nacional fraca pode reduzir as compras de nossos produtos e serviços e
adversamente afetar nossos resultados de operações, fluxos de caixa e condição financeira.
Apesar da economia global ter recentemente mostrado sinais de melhoria, as condições de economia
nacional estão fracas. A taxa de inflação oficial continuou a subir, alcançando
% em
. A inflação
impacta diretamente em nossos resultados de operações, como resultado de determinados nossos ativos e
passivos estando sujeitos ao reajuste de inflação, e se a inflação subir, a renda alienável de famílias pode
diminuir em termos reais, levando à falta de poder de compra entre a nossa base de cliente. O PIB brasileiro
contraiu ,
em
, seu pior resultado desde
e há uma liquidez significativamente reduzida nos
mercados nacionais de capital e empréstimo. Em resposta ao crédito mais apertado, novos
financiamentos negativos ou declínios nos valores de ativo ou renda, os consumidores e negócios podem adiar
o gasto, que poderia ter um efeito adverso relevante na demanda por nossos produtos e serviços. Uma
perda de clientes ou redução nas compras por nossos clientes atuais poderia ter um efeito adverso relevante
em nossa condição financeira, resultados de operações e fluxo de caixa e poderia afetar negativamente
nossa capacidade de cumprir com nossas metas de crescimento.
A investigação “Lava Jato” em andamento sobre corrupção na Petróleo Brasileiro S.A., ou Petrobras, e
quaisquer investigações de corrupção futuras no Brasil poderão impedir o crescimento da economia
brasileira e poderia ter um efeito adverso em nossos negócios.
A Petrobras e outras sociedades brasileiras ativas nos setores de energia e infraestrutura estão enfrentando
investigações pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, ou a SEC, a Polícia Federal
Brasileira e a Procuradoria Federal Brasileira, em relação às alegações de corrupção, ou as investigações
“Lava Jato” Dependendo da duração, do resultado e possível expansão dessas investigações, as sociedades
envolvidas poderão enfrentar quedas nas agências de classificação, restrições de financiamento e uma

redução em suas receitas. Dado o peso relativamente significante das sociedades citadas na investigação, isto
pode ter um efeito adverso nos prospectos de crescimento do Brasil a cruto e médio prazo. Os efeitos
negativos em um número de sociedades poderá também impactar o nível de investimentos na infraestrutura
no Brasil que poderá levar ao crescimento econômico menor a curto e médio prazo.
As investigações da Operação Lava Jato em andamento, junto com a desaceleração econômica no
Brasil sendo rebaixadas para baixo nível pela S&P em setembro de
pela Fitch em dezembro de
e pela Moody's em fevereiro de
, com rebaixamentos correspondentes de diversas sociedades
brasileiras importantes. Esses rebaixamentos pioraram ainda mais as condições da economia brasileira e a
condição de sociedades brasileiras, incluindo nós. Persistentemente, as fracas condições macroeconômicas
resultantes de, entre outras coisas, as investigações da Operação Lava Jato e quaisquer investigações de
corrupção futuras no Brasil e suas consequências poderiam levar a um efeito adverso relevante a nós.
Podemos ser impactados pela volatilidade nos mercados financeiros globais.
Estamos suscetíveis a oscilações nas condições econômicas globais, tipificadas mais recentemente por
condições difíceis de liquidez e crédito e interrupções que levam a maior volatilidade começando nos meados
de
com a crise financeira global. A economia global tem se recuperado amplamente, no entanto, os
mercados permanecem sujeitos aos fatores contínuos de volatilidade, incluindo divergência da taxa de
juros, eventos geopolíticos, e expectativas de crescimento global, e não há garantia de que as condições
semelhantes não surgirão novamento. A longo prazo, como consequência, a confiança do investidor global
poderá permanecer baixa e o crédito permanecerá relativamente faltando. Em consequência disso, a
volatilidade adicional nos mercados financeiros globais poderá ocorrer.
A volatilidade adicional nos mercados financeiros globais poderá ter um efeito adverso relevante em nossa
capacidade de acessar o capital e liquidez nos termos financeiros aceitáveis, e consequentemente em
nossas operações. Além disso, uma desaceleração econômica poderia negativamente afetar a estabilidade
financeira de nossos clientes, que poderia resultar em uma redução geral na atividade de negócios e uma
perda consequente de renda para nós.

