
 

 

PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA  
DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA 

 

 
 

Redecard S.A. 
Companhia de Capital Autorizado 

CNPJ nº 01.425.787/0001-04 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400, 8º ao 13º andares 

Código ISIN BRRDCDACNOR3 
40.692.417 Ações Ordinárias 

Valor da Distribuição: R$1.058.002.842,00 
Código de negociação na BOVESPA: “RDCD3” 

 

Preço por Ação: R$26,00. 
 
O Banco Citibank S.A. (“Citibank” ou “Acionista Vendedor”) acionista da Redecard S.A. (“Companhia”) está ofertando 40.692.417 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem 
valor nominal, de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), por meio de uma distribuição 
secundária (“Oferta Secundária”), no âmbito de uma oferta global a ser realizada no Brasil e no exterior (“Oferta Global”). 

A Oferta Global compreenderá, simultaneamente, (i) a distribuição pública secundária de Ações no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, sujeita a registros na Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), sob coordenação do Citigroup Global Markets Brasil, 
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi” ou “Coordenador Líder”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco” 
e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, “Coordenadores da Oferta Brasileira”), com a possibilidade de participação de determinadas instituições financeiras por eles 
contratadas, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, a serem realizados pelo Citigroup Global Markets Inc. (“CGMI”), Unibanco Cayman Bank Ltd. (“Unibanco Cayman”) e 
Itaú Securities, Inc. (“Itaú Securities”, em conjunto com o CGMI e Unibanco Cayman, os “Coordenadores da Oferta Internacional”), exclusivamente junto a investidores institucionais 
qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América, conforme alterada 
(“Regra 144A” e “Securities Act”, respectivamente), nos termos de isenções de registro previstas no Securities Act, e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, 
em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S do Securities Act editado pela Securities and Exchange Commmision (“Regulamento S” e “SEC”, respectivamente), e 
de acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor estrangeiro, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Resolução do 
Conselho Monetário Nacional n.º 2.689, de 26 de janeiro de 2000 e alterações posteriores (“Resolução n.º 2.689/00”) e da Instrução CVM n.º 325, de 27 de janeiro de 2000 e alterações 
posteriores (“Instrução CVM n.º 325/00”) (“Oferta Brasileira”); e (ii) a distribuição de Ações no exterior, coordenada pelos Coordenadores da Oferta Internacional, por meio de operações 
exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, em conformidade com as disposições da Regra 144A, nos termos de 
isenções de registro previstas no Securities Act, e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S, 
e de acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor estrangeiro, sob a forma de Global Depositary Shares (“GDSs”), representadas por Global Depositary Receipts 
(“GDRs”) (“Oferta Internacional”). Cada GDS corresponde a 2 Ações. Poderá haver realocação de Ações e/ou GDSs entre a Oferta Brasileira e a Oferta Internacional em função da demanda 
verificada no Brasil e no exterior durante o curso normal da Oferta Global. 

A quantidade total de Ações objeto da Oferta Global poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 6.103.860 Ações de titularidade do Acionista Vendedor, equivalentes a até 
15,0% das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global, conforme opção a ser outorgada pelo Acionista Vendedor ao Citi (“Opção de Ações Suplementares”). A Opção 
de Ações Suplementares poderá ser exercida pelo Citi, total ou parcialmente, após consulta aos demais Coordenadores da Oferta Brasileira, a partir da data de publicação do Anúncio 
de Início, inclusive, e por um período de até 30 dias, nas mesmas condições e preço das Ações e inicialmente ofertadas, e será destinada a atender a um eventual excesso de demanda 
que vier a ser constatado no decorrer da Oferta Global. 

O preço de venda por Ação (“Preço por Ação”) foi fixado após a finalização do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”), conduzido no Brasil, 
pelos Coordenadores da Oferta Brasileira e no exterior, pelos Coordenadores da Oferta Internacional, tendo como parâmetro (i) a cotação das Ações na Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – 
BVSP (“BOVESPA”) e (ii) as indicações de interesse, em função da qualidade da demanda (por volume e preço), coletadas junto aos Investidores Institucionais durante o Procedimento de 
Bookbuilding. O Preço por Ação foi aprovado pelo órgão societário competente do Acionista Vendedor antes da concessão do registro da Oferta Global pela CVM.  
 
 Preço (R$) Comissões (R$)(2) Recursos Líquidos (R$)(2)(3) 

Por Ação(1) .................................................. 26,00 0,78 25,22 
Oferta Secundária ...................................... 1.058.002.842,00 31.740.085,26 1.026.262.756,74 
Total ......................................................... 1.058.002.842,00 31.740.085,26 1.026.262.756,74 
 

(1) O preço por GDS é de US$30,96. 

(2) Sem levar em conta o exercício da Opção de Ações Suplementares. 
(3) Sem dedução das despesas da Oferta Global. 

A realização da Oferta Secundária foi aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária do Citibank, realizada em 19 de fevereiro de 2008 e re-ratificada em 26 de fevereiro de 2008, 
cujas atas foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e DCI – Comércio, Indústria e Serviços em 06 de março de 2008. O Preço por Ação foi aprovado pela Assembléia 
Geral Extraordinária do Citibank, realizada em 12 de março de 2008, cuja ata será publicada no DCI – Comércio, Indústria e Serviços em 13 de março de 2008, e no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo. 

Registro da Oferta Global na CVM: CVM/SRE/SEC/2008/001, em 13 de março de 2008. 

A Oferta Global não foi e nem será registrada na SEC ou em qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto no Brasil. 

O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da 
Companhia emissora, bem como sobre as ações a serem distribuídas.  

Este Prospecto Definitivo não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Ações. Ao decidir adquirir as Ações, potenciais 
investidores deverão realizar 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 49 A 56 DESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM 
SER CONSIDERADOS EM RELAÇÃO À AQUISIÇÃO DAS AÇÕES. 

 

“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) 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 5032012, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, 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(o) oferta 
pública/programa”. 

 

  
Coordenador Líder e Agente Estabilizador   

 
A data deste Prospecto Definitivo é 12 de março de 2008. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕES 
 
Neste Prospecto, os termos “Companhia” ou “Redecard” referem-se, a menos que o contexto 
determine de forma diversa, à Redecard S.A. Abaixo, seguem outras definições relevantes:  

ABECS Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 
Serviços – ABECS. 

Acionistas Controladores Citibank, Itaucard, Unibanco, Unibanco Participações e Dibens. 

Acionista Vendedor Citibank. 

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

ANBID Associação Nacional dos Bancos de Investimento. 

Atento Atento Brasil S.A. 

Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil. 

Bandeira Empresa, geralmente internacional, detentora dos direitos de 
propriedade e franqueadora de suas marcas e logotipos para 
uso das Credenciadoras e Emissores, mediante a especificação 
de regras gerais de organização e funcionamento do sistema 
de cartões de crédito e débito e outros meios de pagamento. 

Bandeira Diners É a Bandeira Diners Club International® para cartões de 
crédito. 

Bandeira MasterCard É a Bandeira MasterCard® e MasterCard Electronic™, para 
cartões de crédito, e as Bandeiras MasterCard Maestro®, 
RedeShop® e Maestro®, para cartões de débito, conforme o 
contexto exigir. 

BIS Bank of International Settlements. 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

BOVESPA Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP. 

BR GAAP Práticas contábeis adotadas no Brasil em consonância com a 
Lei das Sociedades por Ações e as normas e instruções 
emitidas pela CVM e pelo IBRACON. 

IFRS International Financial Reporting Standards ou Normas 
Internacionais de Contabilidade. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

Câmara de Arbitragem Câmara de Arbitragem do Mercado, instituída pela BOVESPA. 

Cartão Instrumentos de identificação e de pagamento, físicos ou 
virtuais, emitidos e concedidos pelos Emissores, para uso 
pessoal e intransferível dos Portadores, com funções, múltiplas 
ou não, de crédito, débito, crédito direto ao consumidor (CDC) 
ou com qualquer outra função ou natureza. 
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CBLC Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. 

CDI Certificado de Depósito Interbancário. 

Cetip Câmara de Custódia e Liquidação. 

CFC Conselho Federal de Contabilidade. 

CGMI Citigroup Global Markets Inc. 

Chargeback Cancelamento de uma Transação realizada com cartão de 
crédito ou cartão de débito, gerado pelo não reconhecimento, 
pelo Portador, da Transação, ou pelo fato de a Transação não 
obedecer às regras da Bandeira. Pode ser uma Transação que é 
devolvida pelo Emissor para a Credenciadora, devido à 
violação de regra ou procedimento, ou ainda devido à suspeita 
de validade da Transação. 

Citibank Banco Citibank S.A. 

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

CMN Conselho Monetário Nacional. 

Código Civil Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 

Conselheiro Independente Conforme o regulamento do Novo Mercado, o Conselheiro 
Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com 
a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não 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, obtiver-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. 

São ainda considerados “Conselheiros Independentes” aqueles 
eleitos mediante as faculdades previstas no artigo 141 parágrafos 
4º e 5º ou no artigo 239 da Lei das Sociedades por Ações, os 
quais contemplam quoruns e formas para eleição de membros do 
conselho pelos acionistas minoritários. 
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Conselho de Administração O Conselho de Administração da Companhia. 

Consórcio Redecard Consórcio criado em 1º de novembro de 1996 composto pela 
Redecard e pelo Citibank, Itaucard e Unibanco, e encerrado em 
31 de março de 2007. 

Constituição Federal Constituição da República Federativa do Brasil. 

Contrato de Participação no 
Novo Mercado 

Contrato celebrado entre a Companhia, seus administradores, os 
Acionistas Controladores e a BOVESPA em 18 de junho de 2007. 

Coordenador Líder Citi. 

Coordenadores da Oferta 
Brasileira 

Citi, Itaú BBA e Unibanco. 

Coordenadores da Oferta 
Internacional 

CGMI , Unibanco Cayman e Itaú Securities. 

COPOM Comitê de Política Monetária. 

CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, caso 
aplicável a movimentações financeiras anteriores à sua 
revogação, em 01 de janeiro de 2008. 

Credenciadora  Empresa que detém a licença de uso das marcas das Bandeiras e 
que é responsável pelo credenciamento dos Estabelecimentos, 
captura, transmissão, processamento e liquidação financeira 
das Transações. 

Credicard Banco Citicard S.A. 

CSLL Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

Dibens Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, sociedade do 
mesmo conglomerado financeiro do Unibanco. 

Dólar, USD ou US$ Dólar dos Estados Unidos da América. 

Ebitda Ajustado O EBITDA Ajustado consiste no lucro líquido antes da 
distribuição do consórcio ajustado pelos valores da depreciação 
e amortização do imposto de renda e da contribuição social e 
pelo montante do resultado financeiro líquido, entretanto, sem 
considerar a exclusão da receita financeira líquida obtida com os 
negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, 
uma vez que a Companhia entende que os negócios de 
antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos fazem parte das 
suas atividades operacionais. O EBITDA Ajustado não é uma 
medida de acordo com o BR GAAP, não representa o fluxo de 
caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado 
como substituto para o lucro líquido como indicador do 
desempenho operacional da Companhia ou como substituto 
para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA 
Ajustado não possui significado padronizado e a definição de 
EBITDA Ajustado aqui utilizada pode não ser comparável 
àquelas utilizadas por outras sociedades. 
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Emissor Empresa nacional ou estrangeira, instituição financeira ou não, 
autorizada pelas Bandeiras a emitir os cartões, a conceder 
crédito aos Portadores, e/ou a disponibilizar produtos, para uso 
dos Portadores, no Brasil e/ou no exterior. 

EMV Consórcio formado no final da década de 1990 pelas empresas 
Europay, MasterCard International e Visa International para a 
definição do padrão de tecnologia chip para uso nos meios 
eletrônicos de pagamento, com aceitação mundial. 

Estabelecimentos Fornecedores de bens e/ou prestadores de serviços aos 
Portadores, credenciados pelas Credenciadoras. 

Estatuto Social Estatuto Social da Companhia. 

EUA ou Estados Unidos Estados Unidos da América. 

Exchange Act Securities Exchange Act de 1934, dos Estados Unidos da 
América, conforme alterado. 

FGV Fundação Getulio Vargas. 

FMI Fundo Monetário Internacional. 

FNC FNC Comércio e Participações Ltda. 

GDSs Global Depositary Shares, lastreadas em Ações da Companhia. 

GDRs Global Depositary Receipts, que representam as GDSs. 

Governo Federal Governo Federal do Brasil. 

Grupo de Acionistas Conjunto de dois ou mais acionistas de uma sociedade: (i) que 
sejam partes de acordo de voto; (ii) se um for, direta ou 
indiretamente, acionista controlador ou sociedade controladora 
do outro, ou dos demais; (iii) que sejam sociedades direta ou 
indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de 
pessoas, acionistas ou não; ou (iv) que sejam sociedades, 
associações, fundações, cooperativas e trusts, fundos ou 
carteiras de investimentos, universalidades de direitos ou 
quaisquer outras formas de organização ou empreendimento 
com os mesmos administradores ou gestores, ou, ainda, cujos 
administradores ou gestores sejam sociedades direta ou 
indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de 
pessoas, acionistas ou não. No caso de fundos de investimentos 
com administrador comum, somente serão considerados como 
um Grupo de Acionistas aqueles cuja política de investimentos e 
de exercício de votos em Assembléias Gerais, nos termos dos 
respectivos regulamentos, for de responsabilidade do 
administrador, em caráter discricionário. 

IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

IBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. 

IGP-M Índice Geral de Preços ao Mercado, divulgado pela FGV. 
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INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

Instituições Intermediárias Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários, Distribuidoras de 
Títulos e Valores Mobiliários, Bancos de Investimentos, Bancos 
Múltiplos com carteira de investimento que tenha acesso aos 
sistemas de negociação na BOVESPA. 

Instrução CVM 325 Instrução CVM n.º 325, de 27 de janeiro de 2000. 

Instrução CVM 358 Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 371 Instrução CVM n.º 371, de 27 de junho de 2002, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 400 Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada. 

IOF Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros. 

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

IR Imposto de Renda. 

IRPJ Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 

ISS Imposto sobre Serviços. 

Itaú Conglomerado financeiro denominado Itaú. 

Itaú BBA Banco Itaú BBA S.A. 

Itaucard Banco Itaucard S.A. 

Itaú Securities Itaú Securities, Inc. 

Lei das Sociedades por Ações Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Lei do Mercado de Valores 
Mobiliários 

Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Lei n.º 4.131 Lei n.º 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada. 

MasterCard International MasterCard International Inc. 

Maestro Bandeira MasterCard Maestro®. 

Nota Explicativa “Demonstração 
de Resultados Comparativos” 

Nota Explicativa n.º 17 às demonstrações financeiras da 
Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2007 “Demonstração de Resultados Comparativos”. 

Nota Explicativa “Resultado de 
Participação no Consórcio” 

Nota Explicativa n.º 11 às demonstrações financeiras da 
Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2005 e 2006 “Resultado de Participação no 
Consórcio”. 

Oferta ou Oferta Global A Oferta Secundária, compreendendo a Oferta Brasileira e a 
Oferta Internacional. 
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OPA Oferta pública de aquisição de ações. 

Orbitall Orbitall Serviços e Processamento de Informações Comerciais S.A. 

Pedido de Reserva Formulário específico preenchido durante o Período de Reserva 
por Investidor Não-Institucional que desejou participar da 
Oferta de Varejo. 

Período de Reserva Prazo de 05 dias úteis, iniciado em 05 de março de 2008, 
inclusive, e encerrado em 11 de março de 2008, inclusive. 

PIB Produto Interno Bruto. 

PIS Programa de Integração Social. 

Poder de Controle e termos 
correlatos, como Controle, 
Controlador, Controlada  
e sob Controle comum 

O poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e 
orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma 
direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa 
de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo de 
pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle 
comum (grupo de controle) que seja titular de ações que lhe 
tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas 
presentes nas três últimas assembléias gerais da Companhia, 
ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a 
maioria absoluta do capital votante. 

Portadores Pessoas físicas ou prepostos de pessoas jurídicas detentoras 
dos cartões e usuários de produtos, bens e serviços concedidos 
pelos Emissores. 

POS Point-of-Sale. É a sigla utilizada para se referir aos equipamentos 
para captura eletrônica de Transações (POS). 

Preço por Ação O preço de aquisição por Ação de R$26,00 (vinte e seis reais). 

Procedimento de Bookbuilding Processo de coleta de intenções de investimento conduzido 
pelo Coordenador Líder junto a Investidores Institucionais, em 
conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400. 

Prospecto ou Prospecto 
Definitivo 

Este Prospecto Definitivo. 

Prospecto Preliminar  O Prospecto Preliminar da Oferta. 

Real ou R$ Moeda corrente do Brasil. 

Regra 144A Regra 144A editada pela SEC ao amparo do Securities Act, 
conforme alterada. 

Regulamento de Arbitragem Regulamento da Câmara de Arbitragem, inclusive suas 
posteriores modificações, que disciplina o procedimento de 
arbitragem ao qual serão submetidos todos os conflitos 
estabelecidos na cláusula compromissória inserida no Estatuto 
Social da Companhia e constante dos termos de anuência dos 
administradores e dos controladores. 

Regulamento S Regulamento S editado pela SEC ao amparo do Securities Act, 
conforme alterado. 
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Resolução CMN 2.689 Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.689, de 26 de 
janeiro de 2000, conforme alterada. 

SEC Securities and Exchange Commission, a comissão de valores 
mobiliários dos EUA. 

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

SELIC Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. 

SERASA Centralização dos Serviços dos Bancos S.A. - SERASA. 

Sistema Redecard Rede de Estabelecimentos credenciados pela Companhia. 

SRF ou Receita Federal Secretaria da Receita Federal. 

Taxa de Administração Percentual cobrado pela Redecard dos Estabelecimentos pela 
prestação dos serviços de captura, transmissão, processamento 
e liquidação financeira das Transações realizadas com cartões 
de crédito e de débito, o qual é aplicado sobre o valor da 
Transação realizada no Estabelecimento. 

Taxa de Desconto Comercial Percentual cobrado pela Redecard dos Estabelecimentos na 
antecipação dos recebíveis decorrentes das Transações com 
cartões de crédito. 

Taxa de Intercâmbio Parte da Taxa de Administração que é cobrada dos 
Estabelecimentos pelas Credenciadoras e repassada aos 
Emissores de cartões de crédito e cartões de débito, como 
parte da sua remuneração pela aprovação das Transações 
realizadas com os cartões de sua emissão. 

Taxa DI Taxa média diária do Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-
grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos 
e cinqüenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP. 

The Nilson Report The Nilson Report, publicação norte-americana sobre mercado 
de meios de pagamento. 

TJLP Taxa de Juros de Longo Prazo. 

Transação Toda e qualquer aquisição de bens e serviços, transferência de 
fundos e saque em dinheiro realizados pelos Portadores em 
Estabelecimentos credenciados no País. 

Unibanco Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. 

Unibanco Cayman Unibanco Cayman Bank Ltd. 

Unibanco Participações Unibanco Participações Societárias S.A. 

US GAAP Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos 
da América. 

Valor Econômico Valor da Companhia e de suas ações que vier a ser 
determinado por empresa especializada, mediante utilização 
de metodologia reconhecida ou com base em outro critério 
que venha a ser definido pela CVM. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES 
 
Este Prospecto inclui estimativas e declarações acerca do futuro, principalmente nas seções “Sumário 
da Companhia”, “Fatores de Risco”, “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação 
Financeira e o Resultado das Operações” e “Atividades da Companhia”. As estimativas e declarações 
acerca do futuro baseiam-se, principalmente, em expectativas atuais sobre eventos futuros, bem como 
em tendências que afetam ou podem vir a afetar os negócios e resultados da Companhia. As palavras 
“acredita”, “antecipa”, “entende”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, 
“pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado semelhante, têm por objetivo 
identificar estimativas e declarações acerca do futuro. 

Nem os auditores independentes da Companhia nem quaisquer outros auditores ou consultores 
independentes compilaram, examinaram ou adotaram quaisquer procedimentos no que diz respeito às 
informações operacionais ou financeiras futuras aqui contidas, tampouco emitiram qualquer parecer ou 
qualquer outra forma de garantia sobre tais informações ou sua possibilidade de consecução. 

Embora a Companhia acredite que estas estimativas e declarações acerca do futuro encontram-se 
baseadas em premissas razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições e são 
feitas com base nas informações de que atualmente dispomos. Muitos fatores importantes, além 
daqueles discutidos em outras seções deste Prospecto, podem vir a fazer com que os resultados 
efetivos sejam substancialmente diferentes dos resultados previstos em estimativas e declarações da 
Companhia, inclusive, entre outros, os seguintes: 

• conjuntura econômica, política, social e de negócios do Brasil; 

• inflação, variação cambial e flutuações das taxas de juros, controle de câmbio, liquidez nos 
mercados financeiro e de capitais; 

• sucesso contínuo dos esforços de credenciamento de Estabelecimentos e de implementação de 
parcerias com Emissores para a emissão de cartões das Bandeiras MasterCard e Diners; 

• a capacidade da Companhia de implementar com êxito sua estratégia de crescimento;  

• mudanças no cenário competitivo da indústria de cartões de pagamento; 

• existência de crédito para os Portadores; 

• interesses dos Acionistas Controladores; 

• aumento de custos e aumento da Taxa de Intercâmbio, bem como redução da Taxa de 
Administração ou Taxa de Desconto Comercial; 

• nível de endividamento da Companhia e demais obrigações financeiras; 

• alterações nas políticas e regras das Bandeiras MasterCard e Diners; 

• perda da licença para atuar como Credenciadora da Bandeira MasterCard; 

• alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis às atividades da Companhia, bem como o 
advento de novas leis e regulamentos relativos à tributação, dentre outros; e 

• outros fatores discutidos na seção “Fatores de Risco”, a partir da página 49 deste Prospecto. 

As estimativas e projeções da Companhia envolvem riscos e incertezas e não constituem garantia de 
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos futuros podem ser 
substancialmente diferentes das expectativas constantes em tais estimativas e projeções. Tendo em 
vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes deste 
Prospecto podem vir a não se concretizar e, ainda, os resultados futuros e o desempenho da 
Companhia podem diferir substancialmente daqueles previstos em suas estimativas em razão dos 
fatores mencionados acima, além de outros não especificamente mencionados nesta seção. Por conta 
dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas, projeções e declarações sobre o 
futuro para tomar uma decisão de investimento nas Ações. A Companhia, o Acionista Vendedor, os 
Coordenadores da Oferta Brasileira e os Coordenadores da Oferta Internacional não assumem qualquer 
obrigação de atualizar ou de revisar tais informações. 
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS 
 
As demonstrações financeiras da Companhia incluídas neste Prospecto, são elaboradas de acordo com 
o BR GAAP. Os livros e registros contábeis da Companhia são mantidos em Reais. As demonstrações 
financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007, compreendendo os balanços 
patrimoniais, as demonstrações de resultados, as mutações do patrimônio líquido, as origens e 
aplicações de recursos e as notas explicativas dos exercícios findos nessas datas foram auditadas pela 
KPMG Auditores Independentes, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil. 

CONSÓRCIO REDECARD 

Histórico 

No final do ano de 1970, os bancos Citibank, Itaucard e Unibanco fundaram a Credicard, empresa 
administradora de cartões de crédito. Desde o seu início, a Credicard foi uma empresa de sucesso, 
acumulando recordes de emissão de cartões e de número de Estabelecimentos credenciados. Em 1983, 
associou-se à Visa International, passando a emitir seus cartões sob as regras desta Bandeira. Em 1987, 
a Credicard rompeu seu contrato com a Visa International e associou-se à MasterCard International.  

Em 1990, a Credicard administrava uma carteira de cartões de crédito de 60 instituições financeiras no 
Brasil. A Credicard não assumia os riscos de concessão de crédito aos Portadores, mas dividia os 
resultados obtidos com o portfolio dos cartões de crédito com essas instituições financeiras, pois ainda 
mantinha a exclusividade de emissão de cartões de crédito da Bandeira MasterCard. 

A exclusividade de emissão com a Bandeira MasterCard foi rompida em 1996, devido às mudanças que 
vinham ocorrendo no mercado, principalmente com a incorporação, pelo Unibanco, das atividades do 
Banco Nacional. Essa operação de incorporação colocou dentro do mesmo conglomerado financeiro 
um Emissor da Bandeira Visa (no caso, o Banco Nacional) com outro (no caso, o Unibanco) que tinha a 
exclusividade de emissão, por meio da Credicard, de cartões de crédito da Bandeira MasterCard.  

Até então, os Emissores autorizados pelas Bandeiras MasterCard e Visa mantinham em suas operações 
tanto as atividades de concessão de crédito aos Portadores, quanto aquelas que consistiam do 
credenciamento dos Estabelecimentos para que pudessem aceitar os cartões das Bandeiras MasterCard 
e Visa, além de outras bandeiras nacionais e internacionais existentes na época. 

Em 2 de setembro de 1996, foi constituída a Redecard, a partir da cisão da área de credenciamento de 
Estabelecimentos da Credicard, mantendo-se, na sociedade então constituída os três acionistas da Credicard. 
Após a constituição da Redecard, a MasterCard International também tornou-se acionista da Redecard. O foco 
da Redecard era o relacionamento com os Estabelecimentos e o desenvolvimento e manutenção de sistemas e 
processos específicos para atender aos Emissores de cartões de crédito com a Bandeira MasterCard no Brasil, 
além dos Emissores dos cartões de débito com as Bandeiras Redeshop e Maestro. 

A constituição do Consórcio Redecard, desde o primeiro dia de operação da Redecard, em 1º de 
novembro de 1996, foi a maneira mais eficaz encontrada pelos Acionistas Controladores da Redecard à 
época para formalizar a sua associação e administrar a Redecard, levando-se em conta a base de 
cartões de crédito emitidos pela Credicard, bem como os sistemas que já estavam em funcionamento 
na Credicard e que foram transferidos para a Redecard.  

O Contrato de Constituição de Consórcio Redecard teve fundamentação legal nos artigos 278 e 279 da 
Lei de Sociedade por Ações. O Consórcio Redecard não tinha personalidade jurídica e o seu objeto, 
conforme Cláusula Terceira do Contrato de Consórcio Redecard, consistia no “empreendimento 
comum para a produção dos seguintes serviços relativos à utilização, no Sistema Redecard, dos cartões 
emitidos pelas Associadas: a) administração da rede de Estabelecimentos que aceitem realizar 
Transações mediante a utilização dos cartões; b) captação, transmissão, processamento e liquidação 
das Transações geradas pelo uso dos cartões; e c) desenvolvimento de outras atividades afins ou 
correlatas de interesse do Consórcio”. 
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Inicialmente, o Consórcio Redecard foi constituído com a participação da Credicard e Redecard. Em 
abril de 1997, na primeira alteração do Contrato de Consórcio Redecard, a Credicard cedeu parte de 
seus direitos sobre o resultado de participação no Consórcio, diretamente para os Acionistas 
Controladores, os quais eram os mesmos para as duas sociedades. Em dezembro de 1997, na segunda 
alteração do Contrato de Consórcio Redecard, o acionista Itaucard passou a ter direito aos resultados 
nas mesmas bases da Credicard, mediante cessão de participação correspondente à base de cartões de 
crédito emitidos pela Itaucard. Na terceira alteração do Contrato de Consórcio Redecard, em janeiro de 
2006, a Credicard retirou-se do Consórcio Redecard e os acionistas da Redecard passaram a receber os 
resultados que, até então, eram distribuídos para a Credicard. Finalmente, na quarta e última alteração 
do Contrato de Consórcio Redecard, datada de 31 de março de 2007, houve o encerramento e 
liquidação do Consórcio Redecard. 

Resultados 

As demonstrações de resultado auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2005 e 2006, referem-se somente ao resultado da distribuição da participação da Companhia no 
Consórcio Redecard. Para o exercicío encerrado em 31 de dezembro de 2007, as demonstrações de 
resultado referem-se: (i) no primeiro trimestre de 2007 à participação da Companhia no Consórcio 
Redecard; e (ii) nos 9 meses encerrados em 31 de dezembro de 2007, ao resultado integral das 
atividades exercidas pela Companhia. 

Para facilitar a análise das demonstrações financeiras auditadas da Companhia, até o exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2006 foi elaborada a Nota Explicativa “Resultado de Participação no 
Consórcio”, que indicava as receitas, as despesas e o lucro operacional do Consórcio Redecard como 
um todo, e não apenas o resultado relativo à participação da Companhia. 

Com o encerramento e liquidação do Consórcio Redecard em 31 de março de 2007, a Companhia 
incluiu a Nota Explicativa número 17, “Demonstração de Resultados Comparativos” nas demonstrações 
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, para permitir ao leitor das 
demonstrações financeiras da Companhia, a melhor comparação possível entre os resultados históricos 
das atividades operacionais da Companhia como um todo para os exercícios sociais encerrados em 31 
de dezembro de 2005, 2006 e 2007. Essa Nota Explicativa número 17 está apresentada de forma mais 
detalhada do que as Notas Explicativas número 11 incluídas nas publicações das demonstrações 
financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006, para 
atendermos as normas de apresentação de demonstrações financeiras emitidas pela CVM.  
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Desta forma, a Companhia entende que a demonstração de resultado que melhor reflete 
comparativamente suas atividades operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2005, 2006 e 2007, é aquela constante da Nota Explicativa nº 17 “Demonstração de Resultados 
Comparativos”, incluida nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2007 e apresentada abaixo. 

Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de Variação % 

 2005 
Part. % Rec. 

Op. Líq. 2006 
Part. % Rec. 

Op. Líq. 2007 
Part. % Rec.  

Op. Líq. 05/06 06/07 
 (R$ milhões) 

Receita Operacional         
Receita Bruta de Serviços................  1.315,0 110,2% 1.570,3 109,8% 1.872,4 111,6% 19,4% 19,2% 
Crédito..............................................  790,8 66,2% 891,7 62,3% 1.032,6 61,5% 12,8% 15,8% 
Débito ...............................................  151,7 12,7% 202,2 14,1% 262,9 15,7% 33,3% 30,0% 
Aluguel de Equipamentos..................  317,7 26,6% 406,3 28,4% 490,0 29,2% 27,9% 20,6% 
Outros...............................................  54,8 4,6% 70,1 4,9% 86,9 5,2% 27,9% 24,0% 
Deduções da Receita Bruta.............  (121,3) (10,2)% (139,6) (9,8)% (193,9) (11,6)% 15,1% 38,9% 
ISS.....................................................  (50,7) (4,2)% (58,8) (4,1)% (68,2) (4,1)% 16,0% 16,0% 
PIS.....................................................  (9,4) (0,8)% (12,3) (0,9)% (21,7) (1,3)% 30,9% 76,4% 
COFINS..............................................  (61,2) (5,1)% (68,5) (4,8)% (104,0) (6,2)% 11,9% 51,8% 

Receita Operacional Líquida ............  1.193,7 100,0% 1.430,7 100,0% 1.678,5 100,0% 19,9% 17,3% 
Custo dos Serviços Prestados ...............  (565,8) (47,4)% (588,6) (41,1)% (566,9) (33,8)% (4,0)% 3,7% 
Lucro Bruto........................................  627,9 52,6% 842,1 58,9% 1.111,6 66,2% 34,1% 32,0% 
Despesas Operacionais.....................  (277,4) (23,2)% (256,0) (17,9)% (300,6) (17,9)% 7,7% (17,4)%
Pessoal ...............................................  (88,2) (7,4)% (115,2) (8,1)% (121,2) (7,2)% (30,6)% (5,2)%
Administrativas...................................  (96,7) (8,1)% (100,4) (7,0)% (110,3) (6,6)% (3,8)% (9,9)%
Marketing ..........................................  (38,9) (3,3)% (42,4) (3,0)% (49,2) (2,9)% (9,0)% (16,0)%
Depreciações e Amortizações .............  (5,1) (0,4)% (8,9) (0,6)% (8,3) (0,5)% (74,5)% 6,7% 
Outras despesas e receitas 

   operacionais .....................................  (48,5) (4,1)% 10,9 0,8% (11,6) (0,7)% N/A N/A 
Resultado Financeiro ........................  323,8 27,1% 348,6 24,4% 426,0 25,4% 7,7% 22,2% 
Receitas Financeiras............................  527,7 44,2% 543,6 38,0% 535,1 31,9% 3,0% 1,6% 
Despesas Financeiras ..........................  (203,9) (17,1)% (178,6) (12,5)% (134,6) (8,0)% 12,4% 24,6% 
Outras Despesas e Receitas 

   Financeiras........................................  – N/A (16,4) (1,1)% 25,5 1,5% N/A N/A 
Lucro Operacional .............................  674,3 56,5% 934,7 65,3% 1.237,0 73,7% 38,6% 32,3% 
Despesas com Abertura de Capital .....  – N/A – N/A (17,5) (1,0)% N/A N/A 
Resultado não Operacional.................  – N/A 29,4 2,1% 16,5 1,0% N/A 43,9% 

Lucro Antes da Contribuição 
Social, Imposto de Renda, das 
Participações e da Reversão dos 
Juros s/Capital Próprio ..................  674,3 56,5% 964,1 67,4% 1.236,0 73,6% 43,0% 28,2% 

Imposto de Renda e  
Contribuição Social........................  (99,0) (8,3)% (149,1) (10,4)% (330,6) (19,7)% (50,6)% N/A 

Imposto de Renda ..............................  (72,8) (6,1)% (109,4) (7,6)% (238,4) (14,2)% (50,3)% N/A 
Contribuição Social sobre o Lucro ......  (26,2) (2,2)% (39,7) (2,8)% (92,2) (5,5)% (51,5)% N/A 

Lucro Antes das Participações e  
da Reversão dos Juros s/ Capital 
Próprio ............................................  575,3 48,2% 815,0 57,0% 905,4 53,9% 41,7% 11,1% 

Provisão para participação nos 
   resultados.........................................  (19,4) (1,6)% (26,8) (1,9)% (24,5) (1,5)% (38,1)% 8,6% 
Reversão dos Juros s/ Capital Próprio....  – N/A – N/A 16,0 1,0% N/A N/A 

Lucro Líquido do Exercício ...............  555,9 46,6% 788,2 55,1% 896,9 53,4% 41,8% 13,8% 

 
As despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro apresentadas nas demonstrações 
de resultado acima para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2006, correspondem 
somente à tributação do resultado da distribuição da participação da Companhia no Consórcio 
Redecard, pois o Lucro Operacional do Consórcio era isento de tributação. Com o encerramento e 
liquidação do Consórcio Redecard em 31 de março de 2007, as despesas de Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro apresentadas nas demonstrações de resultado acima para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2007, correspondem a: (i) tributação do resultado da distribuição da 
participação da Companhia no Consórcio Redecard para o primeiro trimestre daquele exercício; (ii) 
tributação do resultado da Companhia para os nove meses daquele exercício. 
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Desta forma, a Companhia, mediante a utilização de premissas que a sua administração considera 
razoáveis, calculou, para os três exercícios apresentados, o lucro líquido “pro-forma”, que apresenta 
qual seria o lucro líquido estimado pela Redecard caso as receitas e despesas, nos respectivos períodos, 
tivessem pertencido integralmente à Redecard durante todos os períodos. Abaixo é apresentada a 
reconciliação entre o lucro operacional constante da Nota Explicativa n.º 17 “Demonstração de 
Resultados Comparativos“ das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007 e o lucro líquido 
“pro-forma” utilizado neste Prospecto: 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de 

 2005 2006 2007(1) 

 (R$ milhões) 
Lucro Antes da Contribuição Social, Imposto de Renda, das Participações 

e da Reversão dos Juros s/Capital Próprio(2)................................................ 674,3 964,1 1.236,0 
PIS/COFINS Ajustados(3)........................................................................................ (24,5) (31,0) (11,3) 
Lucro “Pro-forma” antes do Imposto de Renda e da CSLL................................... 649,8 933,1 1.224,5 
CSLL(4).................................................................................................................. (58,0) (80,6) (108,1) 
Imposto de Renda(4) ............................................................................................. (160,7) (223,8) (300,3) 
Lucro “Pro-Forma” Antes das Participações e da Reversão dos  

Juros sobre Capital Próprio .......................................................................... 431,1 628,7 816,3 
Provisão para Participação nos Resultados.................................................................. (19,4) (26,8) (24,5) 
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio.................................................................... – – 16,0 
Lucro Líquido “Pro-Forma”.............................................................................................. 411,7 601,9 807,8 
 
 

 (1) Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram calculados com base na aplicação das 
alíquotas de 24%, 9,0%, 1,65% e 7,60%, respectivamente, sobre o resultado de participação no Consórcio Redecard no primeiro trimestre, 
adicionados aos valores reais destes tributos sobre o resultado da Redecard no segundo, terceiro e quarto trimestres. 

(2) O Lucro Antes da Contribuição Social, Imposto de Renda das Participações e da Reversão dos Juros sobre Capital Próprio dos exercícios findos 
em 2005 e 2006, não apresenta o mesmo montante do Lucro Operacional demonstrado na reconciliação do Lucro Líquido Pro-Forma, incluída 
no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Companhia, datado de 11 de julho de 2007, em 
razão da reclassificação dos valores da Provisão para Participação nos Resultados, em atendimento às diretrizes da CVM, antes classificada 
como uma Despesa Operacional, nos dois exercícios indicados naquele Prospecto. 

(3) Para os exercícios de 2005 e 2006, as alíquotas de PIS e COFINS aplicáveis são as do regime de apuração não-cumulativo que considera as 
receitas, deduzidas dos insumos (por exemplo, custos relativos à telefonia, manutenção de equipamentos, dentre outros). Sobre essa base de 
cálculo são aplicadas as alíquotas de 1,65% e 7,6% de PIS e COFINS, respectivamente. Para maiores informações, vide o item “Principais 
Fontes de Receitas e Custos da Companhia – Receitas Operacionais Líquida – PIS e COFINS”, na seção “Discussão e Análise da Administração 
sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações”, na página 71.  

(4) Para os exercícios de 2005 e 2006, tanto para o cálculo da CSLL quanto para o cálculo do IRPJ foram utilizadas as taxas efetivas apuradas de acordo 
com os livros contábeis e fiscais da Companhia, por isso a proporcionalidade desses tributos é variável em cada um dos períodos. As taxas efetivas de 
CSLL variaram de 8,2% a 9,2%, enquanto as taxas efetivas de IRPJ variaram de 24,3% a 26,0%. 

 
RECONCILIAÇÃO DO EBITDA AJUSTADO 
 
Tendo em vista a natureza das atividades da Companhia, as receitas financeiras e despesas financeiras 
decorrentes das operações de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, por estarem 
diretamente relacionadas às suas atividades como Credenciadora, foram consideradas receitas e 
despesas operacionais e, portanto, adicionados ao lucro líquido para o cálculo do EBITDA Ajustado. A 
tabela abaixo apresenta o cálculo do EBITDA Ajustado para os exercícios sociais indicados: 

 

 
Exercício Social Encerrado  

em 31 de dezembro de 

 2005 2006 2007 
 (R$ milhões) 

Lucro Líquido antes da distribuição do Consórcio ........................................ 555,8 788,2 896,9 
(+) Depreciação e amortização ............................................................................ 157,1 134,2 113,4 
(- ) Resultado Financeiro ......................................................................................  (323,8) (348,6) (426,0) 
(+) Imposto de Renda e CSLL............................................................................... 99,0 149,1 330,6 
(+) Resultado financeiro líquido decorrente da antecipação de  
        recebíveis aos Estabelecimentos .................................................................. 323,8 365,0 400,5 

EBITDA Ajustado (1) ........................................................................................................... 811,9 1.087,9 1.315,2 
 

 (1) O EBITDA Ajustado não é uma medida de acordo com o BR GAAP, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve 
ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional da Companhia ou como substituto para o 
fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a definição de EBITDA Ajustado aqui 
utilizada pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras sociedades.  
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DEMAIS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS 
 
Determinados valores e porcentagens incluídos neste Prospecto foram arredondados, sendo que  
os totais apresentados em algumas tabelas podem não corresponder à soma aritmética dos números 
que os precedem. 
 
As informações incluídas neste Prospecto relativas ao setor de atividade da Companhia, bem como as 
estimativas a respeito de participações de mercado, foram obtidas por meio de levantamentos internos, 
informações públicas e publicações sobre o setor. Foram incluídas informações de relatórios elaborados 
por fontes públicas oficiais, como o BACEN e o IBGE, entre outras. As informações que constam dessas 
publicações são extraídas de fontes consideradas confiáveis, mas a exatidão e a integridade dessas 
informações não podem ser garantidas pela Companhia. Os referidos levantamentos internos e 
estimativas não foram objeto de comprovação independente. A Companhia, o Acionista Vendedor, os 
Coordenadores da Oferta Brasileira e os Coordenadores da Oferta Internacional não podem garantir a 
exatidão dessas informações. 
 

13



 

SUMÁRIO DA COMPANHIA 

Este sumário contém um resumo das atividades e informações financeiras e operacionais da 
Companhia e não apresenta todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir 
nas Ações. O investidor deve ler este Prospecto integralmente, incluindo as informações contidas nas 
seções “Fatores de Risco” e “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o 
Resultado das Operações”, assim como nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, 
antes de tomar uma decisão de investimento nas Ações. 
 
VISÃO GERAL 
 
A Redecard é uma das companhias líderes da indústria de cartões de pagamento no mercado brasileiro 
e a principal Credenciadora das Bandeiras Mastercard e Diners no Brasil, sendo responsável pelo 
credenciamento de Estabelecimentos para aceitação de cartões de pagamento, bem como pela 
captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações realizadas com cartões de 
crédito e débito dessas Bandeiras. Em 2007, a Companhia teve uma participação de 32,9% no valor 
das Transações com cartões de pagamento no mercado brasileiro, que alcançou R$310,8 bilhões, 
segundo dados preliminares da ABECS. Considerando o volume financeiro das transações com cartões 
de crédito, de débito e de loja (Private Label) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2007, o 
valor das Transações com cartões de pagamento representou 19,4% do total do consumo das famílias 
no Brasil no mesmo período, conforme dados divulgados pelo IBGE. Em 2007, a Redecard capturou e 
processou aproximadamente 1,8 bilhão de Transações, o que representou uma taxa média de 
crescimento anual, desde 2003, de 23,3%, em número de Transações capturadas. A Redecard possuía, 
em dezembro de 2007, mais de 1,1 milhão de Estabelecimentos credenciados, estando presente em 
todos os municípios brasileiros dotados de infra-estrutura de energia elétrica e telecomunicações. 
Segundo dados do The Nilson Report (edição 876) sobre o mercado norte-americano, a Companhia, 
caso atuasse naquele mercado, com aproximadamente 640 mil Estabelecimentos ativos em 2006, 
ficaria entre as cinco maiores Credenciadoras em número de Estabelecimentos ativos  
 
Além da atividade de credenciamento de Estabelecimentos e captura, transmissão, processamento e 
liquidação financeira das Transações com cartões de crédito e débito, a Companhia oferece também 
outros produtos e serviços aos seus clientes, como o aluguel dos equipamentos para captura eletrônica 
de Transações (POS) e a antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos referentes às vendas por eles 
realizadas com cartões de crédito. A combinação de negócios em uma estrutura única, diferentemente 
do que é observado em empresas de credenciamento e processamento em outros países, consiste em 
um diferencial competitivo e explica as elevadas margens da Companhia. A tabela a seguir demonstra 
os nossos principais indicadores financeiros e operacionais para os períodos indicados: 
 

 
Exercício Encerrado em  

31 de dezembro  

 2005 2006 2007 
Crescimento  
(2005-2007) CAGR 

      

Receita Total (R$ milhões)(1) ........................................................................... 1.517,5 1.779,3 2.120,5 39,7% 18,2% 

EBITDA Ajustado (R$ milhões)(2) .................................................................... 811,9 1.087,9 1.315,7 62,0% 27,3% 
Margem EBITDA Ajustado(3)........................................................................... 53,5% 61,1% 62,1% 16,1% 7,7% 
Lucro Operacional (R$ milhões) .................................................................... 674,3 934,7 1.237,0 83,4% 35,4% 
Lucro Líquido Pro-forma (R$ milhões) .......................................................... 411,7 601,9 807,8 96,2% 40,1% 
Margem Líquida Pro-forma(4) ......................................................................... 27,1% 33,8% 38,1% 40,6% 18,6% 
Cartões de Crédito:      
Valor das Transações (R$ milhões) ..................................................................... 47.285,8 57.240,5 68.641,4 45,2% 20,5% 
Número de Transações (mil) .............................................................................. 586.830 680.972 781.491 33,2% 15,4% 
Cartões de Débito:      
Valor das Transações (R$ milhões) ..................................................................... 19.592,1 25.813,7 33.702,5 72,0% 31,2% 
Número de Transações (mil) .............................................................................. 441.483 559.119 704.934 59,7% 26,4% 
Base de Estabelecimentos Credenciados...................................................... 901.448 1.018.776 1.141.077 26,6% 12,5% 
Captura Eletrônica das Transações(%) ......................................................... 99,2% 99,9% 99,9% 0,7% 0,4% 
Endividamento Total (R$ milhões)(5).............................................................. 362,0 375,7 360,8 (0,3)% – 
Contratos de Capital de Giro............................................................................. 348,6 348,6 348,6 – – 
Juros sobre Contratos de Capital de Giro........................................................... 13,4 10,1 12,2 (9,0)% (4,4)% 
Saldos Credores de Contas Correntes Bancárias (reclassificação do Disponível)... – 17,0 – – – 

 

(1) Este valor inclui as receitas financeiras obtidas na antecipação de recebíveis, pois a Companhia entende que estas receitas são de caráter operacional devido ao fato de que a Redecard, como 
Credenciadora, apenas cumpre, antecipadamente, sua obrigação de realizar a liquidação financeira da Transação capturada para o Estabelecimento. 

(2)  O EBITDA Ajustado consiste no lucro líquido antes da distribuição do Consórcio, ajustado pelos valores da depreciação e amortização do imposto de renda e contribuição social e pelo montante do 
resultado financeiro líquido, entretanto, sem considerar a exclusão da receita financeira líquida obtida com os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, uma vez que a Companhia 
entende que os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos fazem parte das suas atividades operacionais. O EBITDA Ajustado não é uma medida de acordo com o BR GAAP, não 
representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional da Companhia ou como 
substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a definição de EBITDA Ajustado aqui utilizada pode não ser comparável àquelas 
utilizadas por outras sociedades. EBITDA é usado como uma medida de performance importante, por nossa Administração e investidores. 

(3) Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita operacional líquida da Companhia. 
(4) Margem Líquida Pro-forma é formada pelo lucro líquido Pro-forma dividido pela receita operacional líquida. 
(5) O saldo do endividamento é de curto prazo. Não houve alterações relevantes no endividamento da Companhia entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007.  
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Características da indústria de cartões de pagamento no Brasil  
 
O modelo preponderante na indústria de cartões de pagamento no Brasil é o de associação, no qual as 
Bandeiras, as Credenciadoras e os Emissores têm papéis específicos, porém atuando de forma 
integrada, sob as regras estabelecidas pelas Bandeiras. Nesse modelo, as Credenciadoras, como a 
Redecard, detêm a licença de uso das marcas das Bandeiras e são responsáveis pelo credenciamento 
dos Estabelecimentos, como também pela captura, transmissão, processamento e liquidação financeira 
das Transações realizadas com cartões de pagamento.  
 
A figura abaixo esquematiza o funcionamento do Modelo de “Associação” na indústria de cartões de 
pagamento no mercado brasileiro e identifica as cinco partes desse sistema:  
 

 
 

 

(1) As Bandeiras estabelecem as regras gerais de organização e funcionamento do sistema de cartões de pagamento e garantem a liquidação 
financeira das Transações. Para elevar a segurança do sistema, a Bandeira MasterCard exige que Credenciadores e Emissores ofereçam 
garantias que suportem as obrigações de pagamento decorrentes do contrato de licença de uso da marca MasterCard; 

(2) As Credenciadoras, como a Redecard, são responsáveis pelo credenciamento dos Estabelecimentos, captura, transmissão, processamento e 
liquidação financeira das Transações;  

(3) Os Estabelecimentos são os fornecedores de bens e/ou prestadores de serviços credenciados pelas Credenciadoras para aceitar cartões de 
crédito e de débito como meio de pagamento;  

(4) Os Portadores são pessoas físicas ou prepostos de pessoas jurídicas detentoras dos cartões concedidos pelos Emissores e usuárias e/ou 
consumidoras de produtos e serviços; e 

(5) Os Emissores concedem crédito aos Portadores para utilização no Brasil e/ou no exterior. 
 
Segundo dados preliminares da ABECS, o valor das Transações que utilizaram cartões como meio de 
pagamento atingiu R$310,8 bilhões em 2007, sendo R$183,0 bilhões nas Transações com cartões de 
crédito, R$88 bilhões nas Transações com cartão de débito e R$39,0 bilhões nas Transações com 
cartões de lojas (Private Label) emitidos no país, o que representaria um crescimento de 22,0%, 21,0%, 
27,0% e 17,0% em 2007, respectivamente, em relação ao ano de 2006. Considerando ainda as 
estimativas da ABECS para o ano de 2007, o número de transações por cartão emitido atingiu 27,6 por 
cartão de crédito, 9,9 por cartão de débito, e 6,1 por cartão de loja (Private Label). Esses números 
indicam que a indústria de meios eletrônicos de pagamentos no País poderá ser beneficiada pela 
provável mudança na cultura de uso dos cartões e que há um potencial significativo a ser explorado, 
dado que mercados considerados maduros como Canadá, Reino Unido, EUA e França apresentavam, 
em 2005, uma média de 48,1 transações por cartão. 
 
Considerando o volume financeiro das Transações com cartões de crédito, de débito e de loja (Private 
Label) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2007, a utilização dos cartões como meio de 
pagamento representou 19,4% do consumo das famílias, segundo dados da ABECS e do IBGE, em 
comparação a 12,5% no ano de 2003. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, a utilização dos 
cartões como meio de pagamento no ano de 2005 representou 37,0% e 55,0% no consumo das 
famílias desses países, respectivamente, de acordo com os Bancos Centrais daqueles países. Nos 12 
meses acumulados até setembro de 2007, o valor das Transações com cartões de crédito e débito 
apresentou um crescimento equivalente a 2,3 vezes a taxa de crescimento do consumo das famílias 
brasileiras. Em mercados considerados maduros, a indústria de meios de pagamentos ainda cresce a 
taxas expressivas, como, por exemplo, os Estados Unidos com o crescimento equivalente a 2,2 vezes o 
consumo das famílias entre 2003 e 2004. Esses dados indicam que em países nos quais a penetração 
de meios eletrônicos de pagamento ainda é baixa, o potencial de crescimento é ainda mais acentuado. 
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Segundo dados do Banco Central, em 2006, 46,0% das Transações foram realizadas com cartões de 
pagamento, quando considerados todos os meios de pagamento exceto o dinheiro, em comparação a 
16,5% no ano de 1999. No mesmo período, a utilização do cheque como meio de pagamento caiu de 
62,5% para 23,5%, o que demonstra a crescente substituição do cheque pelos cartões de pagamento. 
 
Pontos Fortes da Companhia 
 
Forte crescimento com alto retorno aos acionistas. No período compreendido entre 2004 e 2007, a 
Companhia apresentou uma taxa média de crescimento anual no valor das Transações realizadas com 
cartões de crédito e débito de 26,2%, uma taxa média de crescimento anual de EBITDA Ajustado de 
33,1%, e um crescimento da Margem EBITDA Ajustado de 13,9%. O crescimento constante e orgânico 
de suas atividades e seus resultados financeiros decorre dos altos ganhos de escala proporcionados pela 
sua eficiência operacional e pelo seu modelo de negócios, resultando em uma Margem EBITDA Ajustado 
de 62,1% sobre a receita operacional líquida em 2007, e um lucro líquido “pro-forma” de 38,1% sobre a 
receita operacional líquida. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006, a 
Companhia distribuiu dividendos de R$177,4 milhões e R$292,3 milhões, respectivamente, e tem 
R$665,7 milhões em dividendos propostos para o exercício social de 2007, enquanto que o Consórcio 
Redecard distribuiu resultados aos demais consorciados, nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, os 
montantes de R$369,1 milhões, R$494,6 milhões e R$196,2 milhões, respectivamente. Conforme 
deliberação do Conselho de Administração da Companhia de 21 de dezembro de 2007, a Companhia 
decidiu realizar, ainda, o pagamento de Juros sobre Capital Próprio a serem imputados ao valor do 
dividendo obrigatório do exercício social de 2007, no valor bruto de R$16,1 milhões. A Companhia 
acredita que as altas margens obtidas e o seu constante crescimento garantem uma sólida situação 
financeira e uma alta capacidade de distribuição de dividendos aos seus acionistas. 
 
Recorrência e previsibilidade das receitas da Companhia, aliada a uma base diversificada de 
Estabelecimentos credenciados. As receitas da Companhia são recorrentes em função da natureza 
do seu negócio. Uma vez credenciados pela Redecard, os Estabelecimentos permanecem gerando 
Transações com cartões de crédito e débito, as quais se traduzem em receitas recorrentes e previsíveis 
para a Companhia. Em 2007, aproximadamente 95,5% do valor das Transações com cartões de crédito 
e débito, capturadas pela Companhia, foram realizadas em Estabelecimentos credenciados até 2006. A 
receita da Companhia é composta, ainda, pelo recebimento do aluguel dos seus equipamentos para 
captura eletrônica de Transações (POS), o que representa outra fonte de receita recorrente e previsível. 
A antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos também tem sido uma importante fonte de receita 
para a Companhia, com crescimento anual de 14,7% no volume financeiro antecipado entre 2003 e 
2007. A Redecard mantém equipes e processos adequados com o propósito de prestar assistência 
constante aos Estabelecimentos, objetivando estimular a aceitação dos meios de pagamento que a 
Companhia representa. A rede de Estabelecimentos credenciados pela Companhia é também bastante 
diversificada e segmentada nos mais diversos ramos de negócios, não havendo concentração específica 
em um ramo de negócio, e seu maior cliente representou apenas 3,8% do valor das Transações 
realizadas com cartões de crédito e débito capturadas pela Companhia em 2007. 
 
Ampla rede de Estabelecimentos credenciados e capilaridade. A Companhia conta com mais de 
1,1 milhão de Estabelecimentos credenciados em todos os municípios brasileiros que contam com 
infra-estrutura de energia elétrica e telecomunicações e 1,8 bilhão de Transações realizadas 
anualmente. Desde 2004, a Companhia tem apresentado uma taxa média de crescimento anual de 
11,4% no número de Estabelecimentos credenciados e de 16,4% no número de Estabelecimentos 
ativos, o que permitiu à Companhia apresentar um crescimento médio anual de 22,4% no número de 
Transações capturadas. De 2004 a 2007, a Companhia investiu, aproximadamente, R$443,5 milhões 
na expansão, e manutenção e atualização da sua rede de equipamentos para captura eletrônica de 
Transações (POS), possuindo um parque de equipamentos instalados, de 782,3 mil equipamentos no 
final do ano 2007. A Companhia acredita que a sua ampla rede de Estabelecimentos já habilitados a 
aceitar cartões como meio de pagamento, nos mais diversos ramos de negócios, lhe permitirá obter 
uma maior ativação da sua rede de captura de Transações, independentemente do credenciamento de 
novos Estabelecimentos. 
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Alta disponibilidade, qualidade e segurança dos equipamentos e da rede de captura de 
Transações. As plataformas de processamento de informações da Companhia permitem que os 
sistemas da sua rede de captura eletrônica tenham alta disponibilidade e que ela disponha de 
contingenciamento automático em dois centros de informações (data centers). A Companhia dispõe de 
83 pontos próprios para a captura eletrônica de Transações espalhados pelo Brasil (denominados 
“pontos de concentração”), que mantêm a rede de captura eletrônica de Transações disponível 24 
horas por dia, todos os dias do ano, o que permite à Companhia uma alta capacidade de 
monitoramento das Transações e uma baixa dependência das operadoras de telefonia. A Companhia 
apresenta um nível de captura eletrônica de Transações com cartões de crédito e débito de 99,0%. 
Além disso, 95,1% dos seus equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) já estão aptos 
a efetuar a leitura de cartões com chip, o que garante maior segurança a todos os participantes da 
indústria de cartões de pagamento. A alta segurança dos sistemas e plataformas de processamento de 
informações da Companhia reflete-se no baixíssimo índice de fraude observado nas suas Transações, 
que atingiu apenas 0,0006% do valor das Transações capturadas em 2007. Além disso, a Companhia 
tem investido em equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) que utilizam a tecnologia 
sem fio (POS Wireless), que proporcionam mais segurança e conveniência para os Estabelecimentos e 
Portadores, e desenvolveu um aplicativo próprio de captura segura de Transações realizadas na 
Internet, chamado Komerci. O número de clientes ativos que utilizam a tecnologia Komerci cresceu 
52,8% entre 2006 e 2007. A Companhia acredita que a alta disponibilidade da sua rede de captura e a 
maior segurança da tecnologia utilizada lhe permite prestar um serviço de qualidade, sem 
comprometer o crescimento do número de Estabelecimentos credenciados.  
 
Diversidade de produtos e serviços oferecidos aos Estabelecimentos. A Companhia oferece aos 
Estabelecimentos outros produtos além da captura das Transações com cartões de crédito e débito, como 
o aluguel dos equipamentos para a captura eletrônica de Transações (POS), a antecipação de recebíveis 
aos Estabelecimentos referentes a vendas realizadas com cartões de crédito, o serviço de consulta de 
cheques por meio dos seus equipamentos de captura eletrônica de Transações (POS), além dos serviços 
de captura e transmissão de Transações realizadas com cartões de benefícios (Voucher) e com cartões de 
lojas (Private Label). Recentemente, a Companhia lançou e vem fazendo testes das seguintes soluções de 
pagamento e produtos: Parcele+ por MasterCard, uma solução inovadora que proporciona uma 
alternativa de financiamento em segmentos com forte presença de Crédito Direto ao Consumidor (CDC); 
Compre&Saque, que possibilita aos portadores de cartões de débito MasterCard Maestro e Redeshop o 
saque de dinheiro ao realizarem compras em estabelecimentos credenciados pela Redecard; e Recarga de 
Celular, atraindo clientes para os estabelecimentos credenciados além de incrementar seu faturamento. A 
Companhia acredita que o amplo leque de produtos e serviços que oferece aos Estabelecimentos é um 
diferencial atrativo que permite à Companhia credenciar mais Estabelecimentos. 
 
Alto nível de governança corporativa e transparência, suporte dos acionistas e administração 
experiente. As ações da Companhia estão listadas no Novo Mercado da BOVESPA, com o propósito de 
manter o mais elevado padrão de governança corporativa. Além disso, os Acionistas Controladores da 
Companhia são sociedades dos conglomerados financeiros Citibank, Itaú e Unibanco, sendo que estes 
dois últimos estão entre as maiores instituições financeiras privadas do Brasil, e no caso do Citibank, do 
mundo. Os conglomerados financeiros a que pertencem os Acionistas Controladores da Companhia 
estão comprometidos com os mais elevados padrões de governança corporativa e atuam na indústria 
de cartões no Brasil há mais de 35 anos. A Companhia conta, também, com uma administração que 
combina extensa experiência na indústria de cartões de pagamento com qualificação gerencial e um 
alto grau de comprometimento com as suas atividades, sendo a administração uma das responsáveis 
pelo histórico de sucesso da Companhia. A alta administração inclui profissionais com mais de trinta 
anos de experiência na indústria de cartões de pagamento. 
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ESTRATÉGIAS DA COMPANHIA 
 
Aumentar a ativação e capilaridade da rede de captura de Transações. Além da estrutura 
comercial da Companhia voltada para a assistência constante aos Estabelecimentos, a Companhia 
conta com uma rede de 9.042 agências bancárias que também atuam no credenciamento de novos 
Estabelecimentos em nome da Redecard, sendo que, destas agências, mais de 3.591 agências 
bancárias pertencem aos Acionistas Controladores da Companhia. Essas ações são coordenadas por 
equipe própria da Redecard, juntamente com empresas prestadoras de serviços especializadas na 
indústria de cartões de pagamento e com a contratação de empresas de telemarketing, com o objetivo 
de incrementar ainda mais a ativação da rede de Estabelecimentos credenciados pela Companhia. Com 
essas ações, a Companhia vem obtendo um crescimento nos seus resultados por meio do aumento (i) 
da emissão de cartões da Bandeira MasterCard e, conseqüentemente, (ii) do volume de Transações 
realizadas com cartões desta Bandeira.  
 
Estimular a emissão de cartões pelos Emissores. Com o objetivo de estimular a emissão e 
promoção de cartões de crédito da Bandeira MasterCard, a Companhia e a MasterCard International 
acordaram em 27 de março de 2006 que (i) a administração da MasterCard International iria 
determinar e implementar um novo modelo de Taxa de Intercâmbio (fixada e regulada pela Bandeira), 
aplicável a todas as operações domésticas com cartões de crédito da Bandeira MasterCard, em que a 
Taxa de Intercâmbio paga pela Companhia aos Emissores é superior àquela praticada pelo mercado à 
época, contanto que (ii) a Companhia disponibilize um serviço para todos os Emissores de cartões da 
Bandeira MasterCard que mantenham, do valor total de todas as Transações geradas por cartões de 
crédito de sua emissão, no mínimo, 35,0% desse valor, geradas pelos cartões de crédito da Bandeira 
MasterCard. Este serviço está relacionado ao negócio de recebíveis dos Emissores de cartões de crédito 
da Bandeira MasterCard e consiste em assegurar aos bancos Emissores a trava do domicílio bancário 
dos Estabelecimentos credenciados que venham a efetuar operações financeiras com esses respectivos 
bancos Emissores, até um limite de 300,0% do total de Transações geradas pelos cartões de crédito da 
Bandeira Mastercard desses bancos Emissores. Durante o prazo de vigência do contrato de trava de 
domicílio bancário dos Estabelecimentos credenciados, a Redecard se compromete a não realizar a 
antecipação dos recebíveis originados das transações realizadas com cartões de crédito da Bandeira 
MasterCard aos Estabalecimentos credenciados que tenham a trava solicitada pelo banco. 
 
Estimular o uso dos cartões de pagamento no consumo das famílias brasileiras e em novos 
ramos de negócios. Considerando o volume financeiro das transações com cartões de crédito, de 
débito e de loja (Private Label) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2007, a utilização dos 
cartões de pagamento atingiu 19,4% do consumo das famílias brasileiras contra 15,6% em 2005, 
enquanto que, em mercados mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e Canadá, a utilização do 
cartão de pagamento atingiu 37,0% e 55,0%, respectivamente, do consumo das famílias desses países 
em 2005. A Companhia vem constantemente desenvolvendo projetos e realizando pesquisas de 
mercado com o propósito de identificar novos ramos de negócio onde a utilização de cartões como 
meio de pagamento é viável e atrativa. A Companhia entende que há oportunidades em novos ramos 
de negócios em que a utilização de equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) com a 
tecnologia de mobilidade é cada vez maior, como nas Transações realizadas por representantes de 
venda direta, serviços de táxi e entrega de mercadorias, dentre outras. A Companhia está avaliando, 
ainda, a inserção dos cartões de pagamento no segmento de atacado, para que os Estabelecimentos 
tenham a opção de utilizar cartões de pagamento como meio de pagamento de seus fornecedores 
atacadistas, por exemplo. A inserção da Redecard na captura eletrônica de Transações nesses novos 
ramos de negócios permitirá à Companhia estar presente em um número cada vez maior de 
Transações comerciais e financeiras no mercado consumidor brasileiro. 
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Buscar constantemente a atualização e inovação tecnológica. A Companhia continuará buscando 
constantemente a atualização e a inovação tecnológica. Como exemplo desse esforço, a Companhia 
desenvolveu um aplicativo próprio de captura segura de Transações realizadas na Internet, chamado 
Komerci e foi a primeira Credenciadora do mercado brasileiro a introduzir a tecnologia para captura de 
Transações sem fio (POS Wireless), bem como está sendo a precursora no credenciamento de 
Estabelecimentos em novos segmentos, como por exemplo, em táxi e serviços de entrega de refeições, 
possibilitando a introdução do uso do cartão de pagamento em todos esses segmentos. No uso da 
tecnologia dos cartões com chip, a Companhia foi a primeira Credenciadora da Bandeira MasterCard, 
fora da Europa, a capturar uma Transação no padrão estabelecido pela EMV, que definiu o padrão 
mundial de tecnologia chip para uso nos meios eletrônicos de pagamento. Em 2007, a Redecard 
também lançou o FoneShop, uma solução de pagamento por meio do telefone celular que substitui o 
cartão de crédito ou débito (o plástico), de simples implementação, que estará disponível para qualquer 
emissor de cartão do Sistema Redecard. A solução permite interoperabilidade entre os diversos 
participantes do sistema de meios de pagamento eletrônico. Em complemento à rede de aceitação já 
instalada, a solução permite que o estabelecimento comercial ou pessoa física que realize venda de 
bens ou serviços utilize o equipamento celular para capturar transações com cartões de pagamento. A 
Companhia pretende continuar a buscar o constante aperfeiçoamento de sua tecnologia e a 
implementação de novas tecnologias, o que permitirá que a Companhia continue a oferecer serviços de 
captura e processamento de Transações realizadas por meio eletrônico, utilizando a mais avançada 
tecnologia da indústria de cartões de pagamento.  
 
Aprimorar a eficiência operacional. A Companhia apresentou uma taxa média anual de redução do 
custo por Transação capturada de 11,7%, no período compreendido entre 2003 e 2007. A Companhia 
continuará a aperfeiçoar o seu modelo de negócios para maximizar a utilização da rede de captura 
eletrônica de Transações, aumentando a padronização, simplicidade e velocidade na captura das 
Transações por meio da otimização dos processos operacionais, de modo a aumentar os seus ganhos 
de escala. A Companhia acredita que a diminuição dos custos operacionais e a maior agilidade na 
instalação de novos equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) permitirão à 
Companhia aproveitar os crescentes ganhos de escala e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade e 
segurança dos seus serviços.  
 
A sede da Redecard está localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.400, 13º andar na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e o telefone do departamento de atendimento aos 
acionistas da Companhia é (55 11) 2121-1189. O website de Relações com Investidores da Companhia é 
www.redecard.com.br/ri, onde se encontra disponível para consulta o Prospecto. As informações 
disponíveis no website, como também aquelas incluídas em qualquer material de marketing publicado na 
mídia e em propagandas em jornais e revistas não são parte integrante deste Prospecto. 

19



 

SUMÁRIO DA OFERTA GLOBAL 
 

O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes 
de investir em Ações da Companhia. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este 
Prospecto, principalmente as informações contidas na seção “Fatores de Risco”, a partir da página 49, 
e nas demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas, antes de tomar a 
decisão de adquirir as Ações da Companhia. 
 

Segue, abaixo, breve resumo de alguns dos termos da Oferta Global: 
 

Companhia: Redecard S.A. 
 

Acionista Vendedor: Banco Citibank S.A. 
 

Coordenador Líder da Oferta Brasileira: 
 

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

Coordenadores da Oferta 
Brasileira: 
 

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Banco Itaú BBA S.A. 
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. 
 

Coordenadores da Oferta 
Internacional: 

Citigroup Global Markets Inc. 
Unibanco Cayman Bank Ltd.  
Itaú Securities, Inc. 
 

Vinculação Societária entre Acionista 
Vendedor e o Coordenador Líder 

O Citibank, Acionista Vendedor na Oferta e um dos 
Acionistas Controladores da Companhia, pertence ao 
mesmo conglomerado financeiro do Citi, Coordenador 
Líder da Oferta Brasileira. 
 

Banco Escriturador: 
 

Banco Itaú S.A. 

Programa de Depositary Receipts: O Programa de Depositary Receipts da Companhia foi 
aprovado pela CVM em 12 de julho de 2007 sob o 
registro CVM/SRE/RDR/2007/011. 
 

Banco Custodiante das Ações 
Subjacentes às GDSs: 
 

Citibank DTVM S.A. 

Banco Depositário das GDSs: 
 

Citibank, N.A. 

Oferta Global: Distribuição pública secundária de 40.692.417 Ações de 
titularidade do Acionista Vendedor, inclusive sob a forma 
de GDSs, representadas por GDRs (“Oferta Secundária”). 
 

Oferta Brasileira: 
 

Distribuição pública secundária das Ações no Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, coordenada pelos 
Coordenadores da Oferta Brasileira, em conformidade com 
a Instrução CVM 400, incluindo esforços de colocação das 
Ações no exterior, exclusivamente junto a investidores 
institucionais qualificados residentes e domiciliados nos 
Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 
144A, nos termos de isenções de registro previstas no 
Securities Act, e, nos demais países, exceto no Brasil e nos 
Estados Unidos da América, em conformidade com os 
procedimentos previstos Regulamento S, e de acordo com 
a legislação aplicável no país de domicílio de cada 
Investidor Estrangeiro, que invistam no Brasil em 
conformidade com os mecanismos de investimento da 
Resolução 2.689/00 e da Instrução CVM 325/00. 

20



 

Oferta Internacional: Distribuição de Ações no exterior, coordenada pelos 
Coordenadores da Oferta Internacional, por meio de 
operações exclusivamente junto a investidores 
institucionais qualificados residentes e domiciliados nos 
Estados Unidos da América, em conformidade com as 
disposições da Regra 144A, nos termos de isenções de 
registro previstas no Securities Act, e, nos demais 
países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da 
América, em conformidade com os procedimentos 
previstos no Regulamento S, e de acordo com a 
legislação aplicável no país de domicílio de cada 
investidor estrangeiro, sob a forma de GDSs, 
representadas por GDRs. 
 

Opção de Ações Suplementares: A quantidade total de Ações objeto da Oferta Global 
poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 
6.103.860 Ações de titularidade do Acionista 
Vendedor, equivalentes a até 15,0% das Ações 
inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global, 
conforme opção a ser outorgada pelo Acionista 
Vendedor ao Citi. A Opção de Ações Suplementares 
poderá ser exercida pelo Citi, total ou parcialmente, 
após consulta aos demais Coordenadores da Oferta 
Brasileira, a partir da data de assinatura do Contrato 
de Distribuição e por um período de até 30 (trinta) dias 
contados, inclusive, da data de publicação do Anúncio 
de Início, nas mesmas condições e preço das Ações 
inicialmente ofertadas, e será destinada a atender a 
um eventual excesso de demanda que vier a ser 
constatado no decorrer da Oferta Global. 
 

Realocação entre a Oferta Brasileira  
e a Oferta Internacional: 

Poderá haver realocação de Ações e/ou GDSs entre a 
Oferta Brasileira e a Oferta Internacional em função da 
demanda verificada no Brasil e no exterior durante o 
curso normal da Oferta Global. 
 

GDSs: Cada GDS corresponde a 2 Ações. As GDSs serão 
representadas por GDRs nos termos do contrato de 
depósito celebrado entre a Redecard e Citibank, N.A. 
 

Preço por Ação: O Preço por Ação, foi fixado após a apuração do resultado 
do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento, 
em consonância com o disposto nos artigos 23, § 1º e 
44 da Instrução CVM 400, tendo como parâmetro 
(i) a cotação das Ações na Bovespa e (ii) as indicações de 
interesse, em função da qualidade da demanda 
(por volume e preço), coletadas junto aos Investidores 
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. O 
Preço por Ação é de R$26,00 (vinte e seis reais). 
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Valor Total da Oferta: R$1.058.002.842,00, com base no Preço por Ação de 
R$26,00, sem considerar o exercício da Opção de Ações 
Suplementares. 
 

Capital Social: O capital social da Companhia atualmente encontra-se 
divido em 672.970.705 ações ordinárias. 
 

Direitos e Vantagens das Ações: As Ações garantem aos seus titulares os direitos, vantagens 
e restrições estabelecidos pela Lei das Sociedades por 
Ações, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo 
Regulamento do Novo Mercado. Para maiores 
informações, vide seção “Descrição do Estatuto 
Social – Direito das Ações” na página 135. 
 

Dividendos: As Ações conferem aos seus titulares o pagamento de 
dividendo obrigatório de, pelo menos, 40,0% do lucro 
líquido da Companhia apurado no respectivo exercício social 
e ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, 
vide seção “Descrição do Estatuto Social – Pagamento de 
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio” na página 140. 
 

Direito de Venda Conjunta  
(Tag-Along): 

Em caso de alienação do Poder de Controle da 
Redecard, os titulares das Ações da Companhia têm o 
direito de serem incluídos em oferta pública de 
aquisição de ações, que deverá ser efetivada pelo 
adquirente do Poder de Controle, de forma a 
assegurar tratamento igualitário ao dispensado ao 
acionista controlador alienante. 
 

Restrição à Venda de Ações 
Ordinárias (Lock-up): 

A Companhia, os membros do Conselho de 
Administração, os membros da Diretoria,  o Acionista 
Vendedor, o Itaú BBA, o Unibanco e os demais 
Acionistas Controladores firmaram acordo de não 
disposição de Ações (Lock-up), pelo qual não poderão 
vender, alienar ou de qualquer outra forma dispor das 
Ações de sua titularidade, bem como negociar Ações e 
derivativos lastreados em Ações, por um período de 
90 (noventa) dias subseqüente à Oferta, objeto deste 
Prospecto, exceto com relação às Ações Suplementares 
e às Ações objeto de empréstimo a ser concedido ao 
Agente Estabilizador objetivando as atividades previstas 
no Contrato de Estabilização. 
 
De acordo com as regras do Novo Mercado, os 
administradores e os Acionistas Controladores não 
poderão até 17 de julho de 2008 vender ou ofertar à 
venda mais do que 40,0% das Ações ou derivativos 
lastreados em Ações de que eram titulares há época 
da listagem inicial das Ações no Novo Mercado. 
 

Público Alvo da Oferta Brasileira: 
 

As Instituições Participantes da Oferta Brasileira realizarão 
a distribuição das Ações, objeto da Oferta Brasileira, por 
meio da Oferta de Varejo, direcionada a Investidores Não 
Institucionais, e da Oferta Institucional, direcionada a 
Investidores Institucionais. 
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Investidores Não-Institucionais: Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes e 
domiciliados no Brasil, que não sejam considerados 
Investidores Institucionais, bem como clubes de 
investimento (registrados na BOVESPA, nos termos da 
regulamentação em vigor) que decidirem participar da 
Oferta de Varejo, por meio da efetivação de Pedidos de 
Reserva no Período de Reserva, observado o valor 
mínimo de investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e 
o valor máximo de investimento de R$300.000,00 
(trezentos mil reais) por Investidor Não Institucional, 
sem a necessidade de depósito prévio do valor do 
investimento pretendido.  
 

Investidores Institucionais: Investidores pessoas físicas, jurídicas e clubes de 
investimento cujos valores de investimento excedam o 
limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais) 
estabelecido para a Oferta de Varejo, fundos de 
investimento, carteiras administradas, fundos de 
pensão, entidades administradoras de recursos de 
terceiros registradas na lCVM, 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 Estrangeiros. 
 

Investidores Estrangeiros: Investidores institucionais qualificados residentes e 
domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme 
definidos na Regra 144A, nos termos de isenções de 
registro previstas no Securities Act, e, nos demais países, 
exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em 
conformidade com os procedimentos previstos no 
Regulamento S, e de acordo com a legislação aplicável no 
país de domicílio de cada investidor estrangeiro. 
 

Período de Reserva: Os Investidores Não-Institucionais puderam realizar seus 
respectivos pedidos de reserva no período compreendido 
entre 5 de março de 2008 e 11 de março de 2008, inclusive.
 

Pessoas Vinculadas: Investidores que sejam (i) administradores da Companhia, 
(ii) controladores ou administradores de qualquer uma 
das Instituições Participantes da Oferta Brasileira ou dos 
Coordenadores da Oferta Internacional, (iii) outras 
pessoas vinculadas à Oferta Global, ou (iv) os cônjuges ou 
companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais 
até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas 
nos itens (i), (ii) ou (iii). 
 

Período de Colocação: Prazo para os Coordenadores da Oferta Brasileira 
efetuarem a colocação das Ações, de até 3 dias úteis 
contados a partir da data de publicação do Anúncio 
de Início. 
 

Prazo de Distribuição: Prazo máximo de 6 meses, contados da data de 
publicação do Anúncio de Início, para realização da 
distribuição das Ações objeto da Oferta Global. 
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Data de Liquidação: A liquidação física e financeira da Oferta Global será 
realizada no último dia do Período de Colocação. 
 

Data de Liquidação da Opção de 
Ações Suplementares: 

A liquidação física e financeira da Opção de Ações 
Suplementares será realizada até 3 dias úteis contados 
a partir da data do exercício da referida opção. 
 

Regime de Colocação: As Ações objeto da Oferta Global, sem considerar a Opção 
de Ações Suplementares, serão colocadas em regime de 
garantia firme de liquidação, individual e não-solidária, 
prestada pelos Coordenadores da Oferta Brasileira. 
 

Caso a totalidade das Ações não seja colocada até o 
último dia do Período de Colocação, os 
Coordenadores da Oferta Brasileira deverão adquirir e 
pagar a totalidade do saldo resultante da diferença 
entre (a) o número de Ações objeto da garantia firme 
de liquidação prestada; e (b) o número de Ações 
efetivamente colocado e liquidado, observado o limite 
e a proporção da garantia firme de liquidação prestada 
por cada Coordenador da Oferta Brasileira. Esta 
garantia é vinculante a partir do momento em que for 
concluído o Procedimento de Bookbuilding, deferido o 
registro da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de 
Distribuição, disponibilizado o Prospecto Definitivo e 
publicado o Anúncio de Início. 
 

Sem prejuízo da garantia firme prestada, os 
Coordenadores da Oferta Brasileira poderão alocar 
Ações para distribuição pelos Coordenadores da 
Oferta Internacional no exterior no âmbito da Oferta 
Internacional, sob a forma de GDSs, representadas por 
GDRs, nos termos do Contrato de Colocação 
Internacional. 
 

Negociação no Novo Mercado: Em 18 de junho de 2007, a Companhia e os Acionistas 
Controladores celebraram o Contrato de Participação 
no Novo Mercado com a BOVESPA. As Ações estão 
listadas no segmento do Novo Mercado da BOVESPA, 
onde são negociadas sob o código “RDCD3”. 
 

Estabilização do Preço das Ações: O Citi, por intermédio do Citigroup Global Markets 
Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., poderá, a seu exclusivo critério, realizar 
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias 
de emissão da Companhia, no prazo de até 30 dias a 
contar da data de publicação do Anúncio de Início, 
inclusive, por meio de operações de compra e venda de 
ações ordinárias de emissão da Companhia, observadas as 
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de 
Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e 
aprovação da BOVESPA e da CVM, nos termos do artigo 
23, parágrafo 3º da Instrução CVM 400. 
 

Fatores de Risco: Para ciência dos fatores de risco que devem ser 
considerados cuidadosamente antes da decisão de 
investimento nas Ações, vide seção “Fatores de Risco”, a 
partir da página 49 deste Prospecto. 
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Inadequação da Oferta: Não há inadequação específica da Oferta Global a 
determinado grupo ou categoria de investidor. No 
entanto, a Oferta Global não é adequada a investidores 
avessos ao risco inerente ao investimento em ações. 
Como todo e qualquer investimento em ações, a 
aquisição das Ações apresenta certos riscos e 
possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser 
cuidadosamente considerados antes da tomada de 
decisão de investimento. Os investidores devem ler a 
seção “Fatores de Risco” deste Prospecto, a partir da 
página 49, para ciência dos fatores de risco que devem 
ser considerados em relação à aquisição das Ações. 
 

Aprovações Societárias: 
 

A autorização para a alienação das Ações de titularidade 
do Acionista Vendedor e a realização da Oferta Global 
foram aprovadas em Assembléia Geral Extraordinária do 
Acionista Vendedor, realizada em 19 de fevereiro de 
2008 e re-ratificada em 26 de fevereiro de 2008, cujas 
atas foram publicadas no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e DCI – Comércio, Indústria e Serviços em 
06 de março de 2008. O Preço por Ação foi aprovado 
pela Assembléia Geral Extraordinária do Acionista 
Vendedor, realizada em 12 de março de 2008, 
anteriormente à concessão do registro da Oferta pela 
CVM, cuja ata será publicada no DCI – Comércio, 
Indústria e Serviços em 13 de março de 2008, e no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo. Os atos 
societários que autorizaram a venda das ações de 
emissão da Companhia e de titularidade do Acionista 
Vendedor e aprovaram o Preço por Ação devidamente 
assinados encontram-se à disposição dos investidores na 
sede da Companhia. 
 

Informações Adicionais: Para descrição completa das condições aplicáveis à 
Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta 
Global” deste Prospecto, a partir da página 31. O 
registro da Oferta Global foi solicitado pela 
Companhia e pelo Coordenador Líder da Oferta 
Brasileira em 15 de janeiro de 2008, e concedido pela 
CVM, sob o código CVM/SRE/SEC/2008/001, em 13 de 
março de 2008. Mais informações sobre a Oferta 
Brasileira poderão ser obtidas junto às Instituições 
Participantes da Oferta Brasileira, nos endereços 
indicados na seção “Informações Relativas à Oferta 
Global” deste Prospecto, a partir da página 31. 
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RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
As informações abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras e 
suas respectivas notas explicativas, incluídas neste Prospecto, e com as Seções “Informações Financeiras 
Selecionadas” e “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado das 
Operações”. 
 
As demonstrações financeiras da Companhia incluídas neste Prospecto, são elaboradas de acordo com o 
BR GAAP. Os livros e registros contábeis da Companhia são mantidos em Reais. As demonstrações 
financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007, compreendendo os balanços 
patrimoniais, as demonstrações de resultados, as mutações do patrimônio líquido, as origens e aplicações 
de recursos e as notas explicativas dos exercícios findos nessas datas, foram auditadas pela KPMG 
Auditores Independentes, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil. 
 
As demonstrações de resultado auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2005 e 2006, referem-se somente ao resultado da distribuição da participação da Companhia no 
Consórcio Redecard. Para o exercicío encerrado em 31 de dezembro de 2007, as demonstrações de 
resultado referem-se: (i) no primeiro trimestre de 2007 à participação da Companhia no Consórcio 
Redecard; e (ii) nos 9 meses encerrados em 31 de dezembro de 2007, ao resultado integral das 
atividades exercidas pela Companhia.  
 
Para facilitar a análise das demonstrações financeiras auditadas da Companhia, foi elaborada, até o 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, a Nota Explicativa “Resultado de Participação no 
Consórcio”, que indica as receitas, as despesas e o lucro operacional do Consórcio Redecard como um 
todo, e não apenas o resultado relativo à participação da Redecard S.A. O Consórcio Redecard foi extinto 
em 31 de março de 2007, e, após o seu término, a Companhia assumiu todas as suas atividades. 
 
Com o encerramento e liquidação do Consórcio Redecard em 31 de março de 2007, a Companhia 
incluiu a Nota Explicativa n.º 17, “Demonstrações de Resultados Comparativos” nas demonstrações 
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, para permitir ao leitor das 
demonstrações financeiras da Companhia, a melhor comparação possível entre os resultados históricos 
das atividades operacionais da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2005, 2006 e 2007. Essa Nota Explicativa n.º 17 está apresentada de forma mais detalhada do que as 
Notas Explicativas número 11 incluídas nas publicações das demonstrações financeiras referentes aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006, para atendermos as normas de 
apresentação de demonstrações financeiras emitidas pela CVM.  
 
Desta forma, a Companhia entende que a demonstração de resultado que melhor reflete 
comparativamente suas atividades operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2005, 2006 e 2007 é aquela constante da Nota Explicativa nº 17 “Demonstração de Resultado 
Comparativos”, incluida nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2007 e apresentada abaixo. 
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Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de Variação % 

 2005 
Part. % Rec. 

Op. Líq. 2006 
Part. % Rec. 

Op. Líq. 2007 
Part. % Rec.  

Op. Líq. 05/06 06/07 
 (R$ milhões) 

Receita Operacional         
Receita Bruta de Serviços ...............  1.315,0 110,2% 1.570,3 109,8% 1.872,4 111,6% 19,4% 19,2% 
Crédito..............................................  790,8 66,2% 891,7 62,3% 1.032,6 61,5% 12,8% 15,8% 
Débito...............................................  151,7 12,7% 202,2 14,1% 262,9 15,7% 33,3% 30,0% 
Aluguel de Equipamentos..................  317,7 26,6% 406,3 28,4% 490,0 29,2% 27,9% 20,6% 
Outros...............................................  54,8 4,6% 70,1 4,9% 86,9 5,2% 27,9% 24,0% 
Deduções da Receita Bruta.............  (121,3) (10,2)% (139,6) (9,8)% (193,9) (11,6)% 15,1% 38,9% 
ISS.....................................................  (50,7) (4,2)% (58,8) (4,1)% (68,2) (4,1)% 16,0% 16,0% 
PIS.....................................................  (9,4) (0,8)% (12,3) (0,9)% (21,7) (1,3)% 30,9% 76,4% 
COFINS .............................................  (61,2) (5,1)% (68,5) (4,8)% (104,0) (6,2)% 11,9% 51,8% 

Receita Operacional Líquida ............  1.193,7 100,0% 1.430,7 100,0% 1.678,5 100,0% 19,9% 17,3% 
Custo dos Serviços Prestados ...............  (565,8) (47,4)% (588,6) (41,1)% (566,9) (33,8)% (4,0)% 3,7% 
Lucro Bruto........................................  627,9 52,6% 842,1 58,9% 1.111,6 66,2% 34,1% 32,0% 
Despesas Operacionais.....................  (277,4) (23,2)% (256,0) (17,9)% (300,6) (17,9)% 7,7% (17,4)%
Pessoal...............................................  (88,2) (7,4)% (115,2) (8,1)% (121,2) (7,2)% (30,6)% (5,2)%
Administrativas ..................................  (96,7) (8,1)% (100,4) (7,0)% (110,3) (6,6)% (3,8)% (9,9)%
Marketing ..........................................  (38,9) (3,3)% (42,4) (3,0)% (49,2) (2,9)% (9,0)% (16,0)%
Depreciações e Amortizações .............  (5,1) (0,4)% (8,9) (0,6)% (8,3) (0,5)% (74,5)% 6,7% 
Outras despesas e receitas 

   operacionais .....................................  (48,5) (4,1)% 10,9 0,8% (11,6) (0,7)% N/A N/A 
Resultado Financeiro ........................  323,8 27,1% 348,6 24,4% 426,0 25,4% 7,7% 22,2% 
Receitas Financeiras............................  527,7 44,2% 543,6 38,0% 535,1 31,9% 3,0% 1,6% 
Despesas Financeiras ..........................  (203,9) (17,1)% (178,6) (12,5)% (134,6) (8,0)% 12,4% 24,6% 
Outras Despesas e Receitas 

   Financeiras........................................  – N/A (16,4) (1,1)% 25,5 1,5% N/A N/A 
Lucro Operacional.............................  674,3 56,5% 934,7 65,3% 1.237,0 73,7% 38,6% 32,3% 
Despesas com Abertura de Capital .....  – N/A – N/A (17,5) (1,0)% N/A N/A 
Resultado não Operacional.................  – N/A 29,4 2,1% 16,5 1,0% N/A 43,9% 

Lucro Antes da Contribuição 
Social, Imposto de Renda, das 
Participações e da Reversão dos 
Juros s/Capital Próprio ..................  674,3 56,5% 964,1 67,4% 1.236,0 73,6% 43,0% 28,2% 

Imposto de Renda e  
Contribuição Social........................  (99,0) (8,3)% (149,1) (10,4)% (330,6) (19,7)% (50,6)% N/A 

Imposto de Renda ..............................  (72,8) (6,1)% (109,4) (7,6)% (238,4) (14,2)% (50,3)% N/A 
Contribuição Social sobre o Lucro ......  (26,2) (2,2)% (39,7) (2,8)% (92,2) (5,5)% (51,5)% N/A 

Lucro Antes das Participações e  
da Reversão dos Juros s/  
Capital Próprio...............................  575,3 48,2% 815,0 57,0% 905,4 53,9% 41,7% 11,1% 

Provisão para participação nos 
   resultados.........................................  (19,4) (1,6)% (26,8) (1,9)% (24,5) (1,5)% (38,1)% 8,6% 
Reversão dos Juros s/ Capital Próprio....  – N/A – N/A 16,0 1,0% N/A N/A 

Lucro Líquido do Exercício ...............  555,9 46,6% 788,2 55,1% 896,9 53,4% 41,8% 13,8% 

 
As despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro apresentadas nas demonstrações 
de resultado acima para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2006, correspondem 
somente à tributação do resultado da distribuição da participação da Companhia no Consórcio 
Redecard, pois o Lucro Operacional do Consórcio era isento de tributação. Com o encerramento e 
liquidação do Consórcio Redecard em 31 de março de 2007, as despesas de Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro apresentadas nas demonstrações de resultado acima para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2007, correspondem a: (i) tributação do resultado da distribuição da 
participação da Companhia no Consórcio Redecard para o primeiro trimestre daquele exercício; (ii) 
tributação do resultado da Companhia para os nove meses daquele exercício. 
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Desta forma, a Companhia, mediante a utilização de premissas que a sua administração considera 
razoáveis, calculou, para os três exercícios apresentados, o lucro líquido “pro-forma”, que apresenta 
qual seria o lucro líquido estimado pela Redecard caso as receitas e despesas, nos respectivos períodos, 
tivessem pertencido integralmente à Redecard durante todos os períodos. Abaixo é apresentada a 
reconciliação entre o lucro operacional constante da Nota Explicativa n.º 17 “Demonstração de 
Resultados Comparativos“ das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007 e o lucro líquido 
“pro-forma” utilizado neste Prospecto: 
 

 
Exercício Social Encerrado 

em 31 de dezembro de 

 2005 2006 2007(1) 

 (R$ milhões) 
Lucro Antes da Contribuição Social, Imposto de Renda, das 

Participações e da Reversão dos Juros s/Capital Próprio(2) ...... 674,3 964,1 1.236,0 
PIS/COFINS Ajustados(3) ...................................................................... (24,5) (31,0) (11,3) 
Lucro “Pro-forma” antes do Imposto de Renda e da CSLL.................. 649,8 933,1 1.224,7 
CSLL(4) ............................................................................................... (58,0) (80,6) (108,1) 
Imposto de Renda(4) ........................................................................... (160,7) (223,8) (300,3) 
Lucro “Pro-Forma” Antes das Participações e da Reversão dos 

Juros sobre Capital Próprio ....................................................... 431,1 628,7 816,3 
Provisão para Participação nos Resultados............................................ (19,4) (26,8) (24,5) 
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio .............................................. – – 16,0 
Lucro Líquido “Pro-Forma” ....................................................................... 411,7 601,9 807,8 
 

(1)  Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram calculados com base na aplicação das 
alíquotas de 24%, 9,0%, 1,65% e 7,60%, respectivamente, sobre o resultado de participação no Consórcio Redecard no primeiro trimestre, 
adicionados aos valores reais destes tributos sobre o resultado da Redecard no segundo, terceiro e quarto trimestres. 

(2) O Lucro Antes da Contribuição Social, Imposto de Renda das Participações e da Reversão dos Juros sobre Capital Próprio dos exercícios findos 
em 2005 e 2006, não apresenta o mesmo montante do Lucro Operacional demonstrado na reconciliação do Lucro Líquido Pro-Forma, incluída 
no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Companhia, datado de 11 de julho de 2007, em 
razão da reclassificação dos valores da Provisão para Participação nos Resultados, em atendimento às diretrizes da CVM, antes classificada 
como uma Despesa Operacional, nos dois exercícios indicados naquele Prospecto. 

(3) Para os exercícios de 2005 e 2006, as alíquotas de PIS e COFINS aplicáveis são as do regime de apuração não-cumulativo que considera as 
receitas, deduzidas dos insumos (por exemplo, custos relativos à telefonia, manutenção de equipamentos, dentre outros). Sobre essa base de 
cálculo são aplicadas as alíquotas de 1,65% e 7,6% de PIS e COFINS, respectivamente. Para maiores informações, vide o item “Principais 
Fontes de Receitas e Custos da Companhia – Receitas Operacionais Líquida – PIS e COFINS”, na seção “Discussão e Análise da Administração 
sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações”, na página 71. 

(4) Para os exercícios de 2005 e 2006, tanto para o cálculo da CSLL quanto para o cálculo do IRPJ foram utilizadas as taxas efetivas apuradas de acordo 
com os livros contábeis e fiscais da Companhia, por isso a proporcionalidade desses tributos é variável em cada um dos períodos. As taxas efetivas de 
CSLL variaram de 8,2% a 9,2%, enquanto as taxas efetivas de IRPJ variaram de 24,3% a 26,0%. 
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A seguir encontram-se as demonstrações contábeis da Companhia referente aos períodos encerrados 
em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007: 
 

 

 Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de 

 2005 2006 2007 

Receita de serviços ......................................................... – – 1.454,5 
    

Créditos ............................................................................ – – 808,5 
Débitos ............................................................................. – – 205,5 
Aluguel de equipamentos.................................................. – – 374,9 
Outros .............................................................................. – – 65,6 
    

Deduções da receita bruta ............................................. – – (159,2) 
    

ISS .................................................................................... – – (52,9) 
PIS .................................................................................... – – (19,0) 
COFINS ............................................................................. – – (87,3) 
    

Receita operacional líquido ........................................... – – 1.295,3 
    

Custo dos serviços prestados ............................................. – – (436,7) 
    

Lucro bruto ..................................................................... – – 858,6 
    

Despesas e receitas operacionais .................................. – – (237,0) 
    

Pessoal .............................................................................. – – (93,8) 
Administrativas.................................................................. – – (82,5) 
Marketing ......................................................................... – – (45,0) 
Depreciação/amortização................................................... – – (6,0) 
Outras (despesas) receitas operacionais.............................. – – (9,7) 
    

Resultado financeiro ...................................................... – – 264,0 
    

Receitas financeiras ........................................................... – – 391,3 
Despesas financeiras.......................................................... – – (96,6) 
Outras despesas – receitas financeiras................................ – – (30,7) 
    

Lucro operacional ........................................................... – – 885,6 
    

Resultado não operacional................................................. – – 16,0 
Despesas com abertura de capital...................................... – – (17,6) 
    

Lucro antes da participação do Consórcio .................... – – 884,0 
    

Participação no Consórico Redecard .................................. 285,8 442,8 149,1 
    

Lucro antes da contribuição social, imposto de renda, 
das participações e da reversão dos juros sobre o 
capital próprio............................................................ 285,8 442,8 1.033,1 

    

Imposto de renda e contribuição social ........................ (99,0) (149,1) (330,6) 
    

Imposto de renda .............................................................. (72,8) (109,4) (238,4) 
Contribuição social s/ lucro................................................ (26,2) (39,7) (92,2) 
    

Lucro antes das participações e da reversão dos juros 
sobre o capital próprio .............................................. 186,8 293,7 702,5 

    

Provisão para participação nos resultados .......................... – – (17,8) 
Reversão dos juros sobre capital próprio ............................ – – 16,0 
    

Lucro líquido do exercício .............................................. 186,8 293,7 700,7 
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 Balanço Patrimonial Consolidado 

 Em 31 de dezembro de 

 2005 %AV(1) 2006 %AV(1) 2007 %AV(1) 
%Var. 
05/06 

%Var. 
06/07 

 (R$ milhões) 
Ativo         
Circulante......................................  8.100,6 96,8% 10.281,9 97,8% 13.175,0 98,2% 26,9% 28,1% 

Disponível ...................................  13,9 0,2% 215,4 2,0% 24,3 0,2% N/A (88,7)% 
Contas a Receber de Emissores.....  8.006,1 95,7% 9.940,5 94,6% 13.027,7 97,1% 24,2% 31,1% 
Outras Contas a Receber ..............  32,6 0,4% 50,7 0,5% 71,1 0,5% 55,5% 40,2% 
Adiantamentos a Terceiros 

e a funcionários .......................  2,1 0,0% 2,7 0,0% 2,6 0,0% 28,6% (3,7)% 
Imposto de Renda e  

CSLL Diferidos..........................  45,3 0,5% 69,2 0,7% 45,4 0,3% 52,8% (34,4)% 
Despesas antecipadas...................  0,6 0,0% 3,4 0,0% 3,9 0,1% N/A 14,7 

Não Circulante..............................  266,3 3,2% 229,8 2,2% 235,0 1,8% (13,7)% 2,3% 

Realizável a Longo Prazo.............  61,4 0,7% 54,5 0,5% 38,2 0,3% (11,2)% (29,9)% 
Imposto de Renda e  

CSLL diferidos ..........................  48,9 0,6% 40,7 0,4% 27,5 0,2% (16,8)% (32,4)% 
Depósitos Judiciais .......................  12,5 0,1% 13,8 0,1% 10,7 0,1% 10,4% (22,5)% 

Permanente ..................................  204,9 2,5% 175,3 1,7% 196,8 1,5% (14,4)% 12,3% 
Imobilizado ..................................  583,1 7,0% 677,5 6,5% 803,8 6,0% 16,2% 18,6% 
Depreciação Acumulada...............  (378,2) (4,5)% (502,2) (4,8)% (607,0) (4,5)% (32,8)% 20,9% 

Total do Ativo...............................  8.366,9 100% 10.511,7 100.0% 13.410,0 100,0% 25,6% 27,6% 
         
Passivo         
Circulante......................................  8.108,2 96,9% 10.263,7 97,7% 12.809,8 95,5% 26,6% 24,8% 

Contas a Pagar a 
Estabelecimentos .....................  7.313,3 87,4% 9.420,5  89,6% 11.979,7 89,3% 28,8% 27,2% 

Fornecedores ...............................  12,9 0,2% 22,2 0,2% 20,6 0,2% 72,1% (7,2)% 
Obrigações Trabalhistas................  9,9  0,1% 38,6  0,4% 42,7 0,3% N/A 10,6% 
Obrigações Tributárias..................  8,6  0,1% 29,2  0,3% 68,3 0,5%  N/A N/A 
Empréstimos ................................  362,0  4,3% 375,7  3,6% 360,8 2,7% 3,8% (4,0)% 
Dividendos a Pagar.......................  56,9 0,7% 69,5 0,6% 206,3 1,5% 22,5% N/A 
Juros Sobre Capital próprio ..........  – – – – 13,6 0,1% – 0,0% 
Resultado de participação no 

Consórcio a Pagar....................  159,3 1,9% 155,4 1,5% – 0,0% (2,4)% N/A 
Outras Contas a Pagar..................  185,3 2,2% 152,7  1,5% 117,8 0,9% (17,6)% (22,9)% 

Não Circulante..............................  195,8 2,3% 183,7 1,7% 81,0 0,6% (6,2)% (56,0)% 
Exigível a Longo Prazo         

Provisão para Passivos 
Contingentes ...........................  195,8 2,3% 183,7 1,7% 81,0 0,6% (6,2)% (56,0)% 

Patrimônio Líquido.......................  62,9 0,8% 64,3 0,6% 519,3 3,9% 2,2% N/A 
Capital Social ...............................  53,6 0,7% 53,6 0,5% 473,6 3,6% 0,0% N/A 
Reserva de lucros .........................  9,3 0,1% 10,7 0,1% 45,7 0,3% 15,1% N/A 

Total do Passivo ...........................  8.366,9 100,0% 10.511,7 100,0% 13.410,0 100,0% 25,6% 27,6% 
 

(1) Análise vertical. 
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA GLOBAL 
 
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA 
 
A composição do capital social da Companhia atualmente é a seguinte: 
 
 Antes da Oferta 
Acionistas Ações (%) 

Citibank ................................................................................. 161.201.297 23,95 
Itaucard ................................................................................. 156.201.297 23,21 
Unibanco ............................................................................... 350 0,00 
Unibanco Participações........................................................... 28.380.249 4,22 
Dibens(1) ................................................................................. 127.820.698 18,99 
Membros da Administração(2).................................................. 2.818 0,00 
Outros ................................................................................... 199.363.996 29,63 

Total ..................................................................................... 672.970.705 100,00 
 

(1) Sociedade do mesmo conglomerado financeiro do Unibanco. 
(2) Sobre as ações cedidas aos membros do Conselho de Administração, foi constituído usufruto dos direitos de voto e patrimoniais em favor dos 

Acionistas Controladores cedentes, exceto em relação à 1 ação cedida ao Dr. Horácio Lafer Piva, sobre a qual não houve constituição de 
usufruto, e à 1 ação cedida ao Dr. Luiz Fernando Furlan, sobre a qual o usufruto constituído refere-se somente aos direitos patrimoniais. 

 
Ações em Circulação (Free Float) 
 
Na data deste Prospecto, o Free Float é de 29,63% do nosso capital social. Após a liquidação da 
Oferta, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares, estimamos que o Free Float 
passará a ser de 35,67% do nosso capital social. 
 
DESCRIÇÃO DA OFERTA GLOBAL 
 
No âmbito da Oferta Global serão ofertadas 40.692.417 Ações de titularidade do Acionista Vendedor, 
inclusive sob a forma de GDSs, representadas por GDRs (“Distribuição Secundária”). 
 
A Oferta Global compreenderá, simultaneamente, (i) a distribuição pública secundária de Ações no Brasil, 
em mercado de balcão não-organizado, sujeita a registro na CVM, nos termos da Instrução CVM 400, 
sob coordenação dos Coordenadores da Oferta Brasileira, com a participação de determinadas 
instituições financeiras por eles contratadas, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, a 
serem realizados pelos Coordenadores da Oferta Internacional, exclusivamente junto a investidores 
institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 
144A, nos termos de isenções de registro previstas no Securities Act, e, nos demais países, exceto no 
Brasil e nos Estados Unidos, em conformidade com os procedimentos previstos Regulamento S do 
Securities Act, e de acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor estrangeiro, 
que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Resolução 2.689/00 e da 
Instrução CVM 325/00; e (ii) a distribuição de Ações no exterior, coordenada pelos Coordenadores da 
Oferta Internacional, por meio de operações exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados 
residentes e domiciliados nos Estados Unidos, em conformidade com as disposições da Regra 144A, nos 
termos de isenções de registro previstas no Securities Act, e, nos demais países, exceto no Brasil e nos 
Estados Unidos, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S, e de acordo com a 
legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor estrangeiro, sob a forma de GDSs, 
representadas por GDRs. Cada GDS corresponde a 2 Ações. 
 
A Oferta Global não foi e nem será registrada na SEC ou em qualquer outra agência ou órgão 
regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto o Brasil. 
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Poderá haver realocação de Ações e/ou GDSs entre a Oferta Brasileira e a Oferta Internacional em 
função da demanda verificada no Brasil e no exterior durante o curso normal da Oferta Global. 
 
A quantidade total de Ações objeto da Oferta Global poderá ser acrescida de um lote suplementar de 
até 6.103.860 Ações de titularidade do Acionista Vendedor, equivalentes a até 15,0% das Ações 
inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global, conforme opção a ser outorgada pelo Acionista 
Vendedor ao Citi (“Opção de Ações Suplementares”). A Opção de Ações Suplementares poderá ser 
exercida pelo Citi, total ou parcialmente, após consulta aos demais Coordenadores da Oferta Brasileira, 
a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição e por um período de até 30 (trinta) dias 
contados, inclusive, da data de publicação do Anúncio de Início, nas mesmas condições e preço das 
Ações inicialmente ofertadas, e será destinada a atender a um eventual excesso de demanda que vier a 
ser constatado no decorrer da Oferta Global. 
 
As Ações objeto da Oferta Brasileira que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos 
Coordenadores da Oferta Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão integralmente colocadas 
no Brasil pelas Instituições Participantes da Oferta Brasileira e obrigatoriamente adquiridas e liquidadas 
no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei n.º 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976 e alterações posteriores. 
 
O Itaú Securities atuará, na qualidade de Coordenador da Oferta Internacional, em nome do Itaú BBA e 
o CGMI atuará, na qualidade de Coordenador da Oferta Internacional, em nome do Citi em relação à 
colocação das Ações, incluindo Ações na forma de GDSs, fora do Brasil. O Unibanco Cayman atuará, 
na qualidade de Coordenador da Oferta Internacional, em nome do Unibanco em relação à venda de 
Ações na forma de GDSs para investidores fora do Brasil. O Unibanco Securities Inc. atuará, na 
qualidade de agente de colocação, em nome do Unibanco e do Unibanco Cayman em relação à 
colocação das Ações, incluindo Ações na forma de GDSs, fora do Brasil. 
 
QUANTIDADE, VALOR, CLASSE E ESPÉCIE DAS AÇÕES OBJETO DA OFERTA GLOBAL 
 
Na hipótese de não haver o exercício da Opções de Ações Suplementares: 
 

Ofertante 
Quantidade de 

Ações Ordinárias 
Preço por  
Ação (R$) 

Montante 
(R$/milhões) 

Recursos líquidos 
de Comissões (R$)(1)

     

Citibank .............................  40.692.417 26,00 1.058.002.842,00 1.026.262.756,74 

Total .................................  40.692.417 26,00 1.058.002.842,00 1.026.262.756,74 
 

(1) Sem dedução das despesas incorridas na Oferta Global. 

 
Na hipótese de haver o exercício da Opção de Ações Suplementares: 

 

Ofertante 
Quantidade de 

Ações Ordinárias 
Preço por  
Ação (R$) 

Montante 
(R$) 

Recursos líquidos 
de Comissões (R$)(1) 

     

Citibank .............................  46.796.277 26,00 1.216.703.202,00 1.180.202.105,94 

Total .................................  46.796.277 26,00 1.216.703.202,00 1.180.202.105,94 
 

(1) Sem dedução das despesas incorridas na Oferta. 
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DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES DAS AÇÕES OBJETO DA OFERTA 
 
As Ações garantem aos seus titulares todos os direitos assegurados às ações de emissão da Companhia, 
nos termos previstos no Estatuto Social da Redecard, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento 
do Novo Mercado, conforme descrito no presente Prospecto, dentre os quais incluem-se os seguintes: 
 

(a) direito de voto nas assembléias gerais da Companhia, sendo que cada Ação corresponde a 
um voto; 

(b) direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 40,0% do lucro líquido 
de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e 
dividendos adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembléia geral; 

(c) direito de alienar as Ações, nas mesmas condições asseguradas aos Acionistas Controladores, 
no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por 
meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas (tag along); 

(d) direito de alienar as Ações em oferta pública a ser realizada pelos Acionistas Controladores, em 
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das 
Ações no Novo Mercado, pelo seu Valor Econômico, apurado mediante laudo de avaliação 
elaborado por empresa especializada e independente; 

(e) direito de alienar as Ações, no caso de aquisição por qualquer acionista de ações em 
quantidade igual ou superior a 26,0% do capital social, em oferta pública a ser realizada pelo 
adquirente, por valor não inferior a 1,5 (uma vez e meia) o maior valor entre (i) 100% (cem por 
cento) da cotação unitária média das ações de emissão da Companhia, durante o período de 
90 (noventa) dias anterior à realização da oferta pública, ponderada pelo volume de 
negociação, na bolsa de valores em que houver o maior volume de negociações das ações de 
emissão da Companhia; (ii) 100% (cem por cento) do maior valor pago pelo acionista 
adquirente por ações da Companhia em qualquer tipo de negociação, no período de 12 (doze) 
meses que anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização da oferta pública, e (iii) o 
Valor Econômico apurado em laudo de avaliação; e 

(f) direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às Ações que 
vierem a ser declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação e todos os demais 
benefícios conferidos aos titulares das Ações. 

 
COTAÇÃO E ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES NA BOVESPA 
 
Em 18 de junho de 2007, a Companhia e os Acionistas Controladores celebraram o Contrato de Participação 
no Novo Mercado com a BOVESPA, de acordo com o qual as ações da Companhia estão admitidas à 
negociação no Novo Mercado. As ações de emissão da Redecard foram admitidas à negociação no Novo 
Mercado, sob o código “RDCD3”.  
 
A tabela abaixo indica as cotações mínima, média e máxima das ações ordinárias de nossa emissão na 
BOVESPA, para os períodos indicados. 
 

 Reais por Ação Ordinária 

 Mínima Média Máxima  

Terceiro Trimestre 2007 ......................................... 26,80 30,90 34,35 
Quarto Trimestre 2007........................................... 28,10 33,22 38,03 
Agosto 2007 .......................................................... 28,58 29,98 31,97 
Setembro 2007 ...................................................... 28,49 30,81 34,35 
Outubro 2007 ........................................................ 33,46 35,05 37,13 
Novembro 2007..................................................... 30,97 34,56 38,03 
Dezembro 2007 ..................................................... 28,10 30,09 33,77 
Janeiro 2008 .......................................................... 21,75 25,97 28,80 
Fevereiro 2008 ....................................................... 25,00 26,12 29,00 
Março 2008(1) ......................................................... 26,00 26,50 27,00 
 

(1) Até 12 de março de 2008. 
Fonte: Economática.
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PÚBLICO ALVO DA OFERTA BRASILEIRA 
 
As Instituições Participantes da Oferta Brasileira realizarão a distribuição das Ações objeto da Oferta 
Brasileira por meio de duas ofertas distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo, direcionada a Investidores 
Não-Institucionais, e a Oferta Institucional, direcionada a Investidores Institucionais. 
 
A Oferta de Varejo foi realizada pelas Instituições Participantes da Oferta Brasileira junto a investidores 
pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na BOVESPA, residentes e domiciliados 
no Brasil, que não sejam considerados Investidores Institucionais (“Investidores Não-Institucionais”), e 
que realizaram solicitação de reserva para aquisição de Ações no âmbito da Oferta, mediante o 
preenchimento de formulário específico (“Pedido de Reserva”), observado o valor mínimo de 
investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o valor máximo de investimento de R$300.000,00 
(trezentos mil reais) por Investidor Não Institucional, sem a necessidade de depósito prévio do valor do 
investimento pretendido. 
 
A Oferta Institucional foi realizada pelos Coordenadores da Oferta Brasileira junto a investidores 
pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na BOVESPA, cujas ordens específicas de 
investimento excederem o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais), fundos de investimento, 
carteiras administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros 
registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 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 
Estrangeiros (“Investidores Institucionais”).  
 
PREÇO POR AÇÃO 
 
O preço de venda por Ação objeto da Oferta Global (“Preço por Ação”) foi fixado após a efetivação dos 
Pedidos de Reserva e a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado 
junto a Investidores Institucionais, no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, e, no exterior, pelos 
Coordenadores da Oferta Internacional (“Procedimento de Bookbuilding”), em consonância com os 
artigos 23, parágrafo 1º e 44 da Instrução CVM 400, tendo como parâmetro (i) a cotação das Ações na 
Bovespa, e (ii) as indicações de interesse, em função da qualidade da demanda (por volume e preço), 
coletadas junto aos Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do 
critério de preço de mercado para a determinação do Preço por Ação é devidamente justificada, tendo 
em vista que tal preço não promoverá a diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o 
valor de mercado das Ações a serem adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento de 
Bookbuilding, o qual refletiu o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas ordens de 
aquisição de Ações no contexto da Oferta. O Preço por Ação foi fixado em R$26,00. 
 
QUANTIDADE DE AÇÕES OFERTADAS 
 
Serão ofertadas, inicialmente, 40.692.417 Ações no âmbito da Oferta Global, sem considerar a Opção 
de Ações Suplementares, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, inclusive sob 
a forma de GDSs, representadas por GDRs. 
 
MONTANTE DA OFERTA GLOBAL 
 
O montante da Oferta Global será de R$1.058.002.842,00, com base no Preço por Ação de R$26,00, sem 
considerar a Opção de Ações Suplementares.  
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PROCEDIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NA OFERTA BRASILEIRA 
 
Oferta de Varejo 
 
O montante mínimo de 10% e máximo de 15% da totalidade das Ações objeto da Oferta Global, sem 
considerar o exercício das Opções Suplementares (“Ações Objeto da Oferta de Varejo”), foi destinado 
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta Brasileira. 
 
A Oferta de Varejo observará o procedimento a seguir descrito:  
 

(a) ressalvado o disposto no item (b) abaixo, os Investidores Não Institucionais interessados 
realizaram reservas de Ações junto a uma única Instituição Participante da Oferta Brasileira, nos 
endereços indicados abaixo, mediante o preenchimento de formulário específico celebrado em 
caráter irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (i), (j) e (k) abaixo (“Pedido 
de Reserva”), no período compreendido entre 5 de março de 2008 e 11 de março de 2008, 
inclusive (“Período de Reserva”), o qual pode ser estendido por decisão da Companhia e dos 
Coordenadores da Oferta Brasileira, observado o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 
(três mil reais) e o valor máximo de investimento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) (os 
“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva”) por Investidor Não Institucional, sem a 
necessidade de depósito prévio do valor do investimento pretendido; 

(b) qualquer Pedido de Reserva efetuado por Investidor Não Institucional que seja Pessoa Vinculada 
foi cancelado pela Instituições Participantes da Oferta Brasileira que houver recebido o respectivo 
Pedido de Reserva na eventualidade de haver excesso de demanda superior em um terço à 
quantidade de Ações objeto da Oferta Global, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. 
Os Investidores Não Institucionais tiveram de indicar, obrigatoriamente, no seu respectivo Pedido 
de Reserva, a sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de terem seus respectivos Pedidos de 
Reserva cancelados; 

(c) 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 seja 
fixado em valor superior ao preço máximo por Ação estipulado pelo investidor, o respectivo 
Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Participante da 
Oferta Brasileira; 

(d) após a concessão do registro da Oferta Global pela CVM, a quantidade de Ações adquiridas e o 
respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais serão informados a cada um 
deles até às 12:00 horas do dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início, pela 
Instituição Participante da Oferta Brasileira que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, 
por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na 
sua ausência, por telefone ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido 
de Reserva e ressalvadas as possibilidades de rateio previstas no item (h) abaixo; 

(e) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado no item (d) 
acima, junto à Instituição Participante da Oferta Brasileira onde houver efetuado o respectivo 
Pedido de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, até às 10:30 horas da Data de 
Liquidação (conforme definida abaixo). Não havendo pagamento pontual, o Pedido de Reserva 
será automaticamente cancelado pela Instituição Participante da Oferta Brasileira junto à qual o 
Pedido de Reserva tenha sido realizado; 
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(f) após às 16:00 horas da Data de Liquidação (conforme definida abaixo), a CBLC, em nome de 
cada uma das Instituições Participantes da Oferta Brasileira 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 prevista no item (i) abaixo e cancelamento previstas nos itens (b) e (c) acima, (j) e 
(k) abaixo, e a possibilidade de rateio prevista no item (h) abaixo. Caso tal relação resulte em 
fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior 
número inteiro de Ações; 

(g) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva de Ações realizados por Investidores Não 
Institucionais seja igual ou inferior ao montante de Ações Objeto da Oferta de Varejo, não 
haverá rateio, sendo todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas 
as suas reservas, e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais serão 
destinadas a Investidores Institucionais, nos termos descritos abaixo; 

(h) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva de Ações realizados por Investidores Não 
Institucionais seja superior ao montante de Ações Objeto da Oferta de Varejo, será realizado o 
rateio de tais Ações entre todos os Investidores Não Institucionais. O critério de rateio para 
os Investidores Não Institucionais será a divisão igualitária e sucessiva das Ações 
destinadas aos Investidores Não Institucionais, 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; 

(i) 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, nos termos do 
parágrafo 4º do artigo 45 da Instrução CVM 400, o Investidor Não Institucional poderá desistir 
do Pedido de Reserva, sem qualquer ônus, até as 16:00h do 5º (quinto) dia útil subseqüente à 
data de publicação do Anúncio de Retificação, devendo, para tanto, informar sua decisão à 
Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva; Caso o 
Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de 
Reserva no prazo mencionado acima, deverá efetuar o pagamento em conformidade com os 
termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva; 

(j) na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta Global, respectivamente nos termos do 
artigo 20 e do artigo 27 da Instrução CVM 400, o Investidor Não Institucional poderá desistir 
do Pedido de Reserva até as 16:00 horas do 5º (quinto) dia útil subseqüente à data em que foi 
comunicada por escrito a suspensão ou a modificação da Oferta Global. Nesta hipótese, o 
Investidor Não Institucional deverá informar sua decisão de desistência do Pedido de Reserva à 
Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o seu Pedido de Reserva, em 
conformidade com os termos e no prazo estipulado no respectivo Pedido de Reserva, o qual 
será automaticamente cancelado pela referida Instituição Participante da Oferta. Caso o 
Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de 
Reserva no prazo mencionado acima, deverá efetuar o pagamento em conformidade com os 
termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva; 

(k) na hipótese de não haver a conclusão da Oferta Global, ou na hipótese de resilição do 
Contrato de Distribuição, ou, ainda, em qualquer outra hipótese de devolução de Pedido de 
Reserva em função de expressa disposição legal, os Pedidos de Reserva serão automaticamente 
cancelados e cada Instituição Participante da Oferta comunicará aos Investidores Não 
Institucionais que com ela tenham realizado Pedido de Reserva o cancelamento da Oferta 
Global, o que ocorrerá, inclusive, por meio de publicação de aviso ao mercado; e 

(l) caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e venha a desistir do Pedido 
de Reserva, nos termos dos itens (i), (j) e (k) acima, os valores depositados serão devolvidos sem 
juros ou correção monetária, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do pedido de 
cancelamento do Pedido de Reserva. 
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As Instituições Participantes da Oferta Brasileira somente atenderam aos Pedidos de Reserva feitos por 
Investidores Não Institucionais titulares de conta-corrente bancária mantida pelo respectivo investidor. 
Os Investidores Não Institucionais interessados na realização do Pedido de Reserva foram orientados a 
ler cuidadosamente os termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, bem como 
as informações constantes neste Prospecto Definitivo. 
 
Oferta Institucional 
 
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Ações serão destinadas à colocação pública junto a 
Investidores Institucionais, por meio das Instituições Participantes da Oferta Brasileira, não sendo 
admitidas para Investidores Institucionais reservas antecipadas e inexistindo valores mínimos ou 
máximos de investimento. 
 
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, nos 
termos e condições descritos acima, dos Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais, terão 
prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os Investidores Institucionais que, a critério do 
Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta Brasileira, melhor atendam ao objetivo desta 
Oferta Global de criar uma base diversificada de acionistas formada por Investidores Institucionais com 
diferentes critérios de 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 aquisição das Ações objeto da Oferta Brasileira 
mediante o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da aquisição das Ações. 
 
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso não haja excesso de demanda superior em um 
terço à quantidade de Ações objeto da Oferta Global, serão aceitas as ordens de Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas durante o Procedimento de Bookbuilding, até o limite 
máximo de 15,0% do total de Ações objeto da Oferta Global. NESTA HIPÓTESE, OS POTENCIAIS 
INVESTIDORES NAS AÇÕES DEVEM ESTAR CIENTES DE QUE, EM FUNÇÃO DA ACEITAÇÃO DAS 
ORDENS DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS DURANTE O 
PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, EXISTE O RISCO DE MÁ FORMAÇÃO DO PREÇO POR 
AÇÃO E/OU DE LIQUIDEZ DAS AÇÕES NO MERCADO SECUNDÁRIO. 
 
PRAZO DE COLOCAÇÃO E AQUISIÇÃO 
 
O prazo para a distribuição das Ações objeto da Oferta Global terá início na data de publicação do 
Anúncio de Início e se encerrará na data de publicação do Anúncio de Encerramento de Distribuição 
Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Anúncio de Encerramento”), 
limitado ao prazo máximo de até 6 (seis) meses, contados a partir da data da publicação do Anúncio de 
Início (“Prazo de Distribuição”). 
 
Os Coordenadores da Oferta Brasileira e os Coordenadores da Oferta Internacional terão o prazo de 
até 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação do Anúncio de Início, para efetuar a 
colocação de Ações (“Período de Colocação”). A liquidação física e financeira da Oferta Global está 
prevista para ser realizada no último dia do Período de Colocação (“Data de Liquidação”). 
 
A data de início da Oferta Global será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em 
conformidade com o previsto no parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM n.º 400/03. 
 
O término da Oferta Global e seu resultado serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de 
Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM n.º 400/03. 
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APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS 
 
A autorização para a alienação das Ações de titularidade do Acionista Vendedor e realização da Oferta Global 
foram aprovadas em Assembléia Geral Extraordinária do Acionista Vendedor, realizada em 19 de fevereiro de 
2008 e re-ratificada em 26 de fevereiro de 2008, cujas atas foram publicadas no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e DCI – Comércio, Indústria e Serviços, em 06 de março de 2008. O Preço por Ação foi aprovado 
pela Assembléia Geral Extraordinária do Acionista Vendedor realizada em 12 de março de 2008, anteriormente 
à concessão do registro da Oferta pela CVM, cuja ata será publicada no DCI – Comércio, Indústria e Serviços 
em 13 de março de 2008, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Os atos societários que autorizaram a 
venda das ações de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor e aprovaram o Preço por 
Ação devidamente assinados encontram-se à disposição dos investidores na sede da Companhia. 
 
Os anúncios relativos à divulgação da Oferta Global, quais sejam: (i) Aviso ao Mercado; (ii) Anúncio de 
Início; e (iii) Anúncio de Encerramento, serão publicados no jornal Valor Econômico pelos 
Coordenadores da Oferta Brasileira e pelo Acionista Vendedor, nos termos da Instrução CVM 400. 
 
CRONOGRAMA DA OFERTA BRASILEIRA 
 
Encontra-se abaixo um cronograma das etapas da Oferta Brasileira, informando seus principais eventos 
a partir da publicação do Aviso ao Mercado: 
 

Ordem dos 
Eventos Eventos 

Data de 
Realização/ 

Data Prevista(1)

Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas) 
Disponibilização do Prospecto Preliminar 
Início das apresentações de Roadshow 

1. 

Início do Procedimento de Bookbuilding 

27/02 

2. Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas) 
Início do Período de Reserva 

05/03 

3. Encerramento do Período de Reserva 11/03 

Encerramento das apresentações de Roadshow 
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 
Fixação do Preço por Ação 
Ato societário do Acionista Vendedor para fixar o Preço por Ação 
Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta 

4. 

Início do Prazo para Exercício da Opção de Ações Suplementares 

12/03 

Concessão do Registro da Oferta Global pela CVM 
Publicação do Anúncio de Início 

5. 

Disponibilização do Prospecto Definitivo 
13/03 

6. Início da negociação das Ações no Novo Mercado da BOVESPA 14/03 

7. Data de Liquidação 18/03 

8. Encerramento do prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares 14/04 

9. Data Máxima de Liquidação da Opção de Ações Suplementares 17/04 

10. Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento 22/04 

11. Data Limite para Encerramento da Distribuição 12/09 
 

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, do 
Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta Brasileira.  

 
Contrato de Distribuição 
 
O Contrato de Distribuição foi celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor, os Coordenadores da 
Oferta Brasileira e a CBLC. De acordo com os termos do Contrato de Distribuição, os Coordenadores da 
Oferta Brasileira concordaram em distribuir em regime de garantia firme de liquidação a totalidade das 
Ações objeto da Oferta Brasileira. O Contrato de Distribuição contempla os demais termos e condições da 
Oferta descritos nesta seção. 
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Também foi celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta Internacional, 
o Contrato de Distribuição Internacional, segundo o qual os Coordenadores da Oferta Internacional 
concordaram em realizar a distribuição de Ações, sob a forma de GDS no exterior, junto a Investidores 
Institucionais, a serem adquiridas por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo 
BACEN e pela CVM, em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas no Securities Act. 
 
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que as obrigações 
dos Coordenadores da Oferta Brasileira e dos Coordenadores da Oferta Internacional 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 e pelos administradores da Companhia; e (iii) a 
inclusão das demonstrações financeiras e verificação pelos auditores independentes de determinadas 
informações contábeis da Companhia contidas neste Prospecto. De acordo com o Contrato de 
Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, obrigamo-nos a indenizar os Coordenadores da 
Oferta Brasileira e os Coordenadores da Oferta Internacional em certas circunstâncias e contra 
determinadas contingências. As Ações e os GDSs serão ofertados pelas Instituições Participantes da 
Oferta Brasileira e pelos Coordenadores da Oferta Internacional pelo Preço por Ação ou GDSs, 
conforme o caso, de R$26,00 e US$30,96 respectivamente. O Contrato de Distribuição Internacional 
possui declarações específicas em relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos 
Estados Unidos, as quais, caso descumpridas, poderão dar ensejo a potenciais procedimentos judiciais. 
 
O Contrato de Distribuição Internacional apresenta cláusula de indenização em favor dos 
Coordenadores da Oferta Internacional caso estes venham a sofrer perdas no exterior em razão de 
informações incorretas relevantes ou omissões relevantes no Preliminary Offering Memorandum e no 
Final Offering Memorandum. Caso os Coordenadores da Oferta Internacional venham a sofrer perdas 
no exterior em relação a tais questões, estes poderão ter direito de regresso contra a Companhia em 
razão dessa cláusula de indenização (para informações adicionais, veja seção “Fatores de Risco – Riscos 
Relativos às Ações – A Oferta Global poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta 
de valores mobiliários no Brasil, com esforços de venda no exterior. Os riscos relativos a esforços de 
venda de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma 
oferta de valores mobiliários no Brasil” na página 56 deste Prospecto). 
 
Cópias do Contrato de Distribuição e do Contrato de Distribuição Internacional poderão ser obtidas 
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. 
 
REGIME DE DISTRIBUIÇÃO 
 
De acordo com o Contrato de Distribuição, os Coordenadores da Oferta Brasileira concordaram em 
distribuir, inicialmente, em regime de garantia firme de liquidação, sem presunção de solidariedade, a 
totalidade das Ações objeto da Oferta Global, de acordo com as quantidades de ações indicadas na 
tabela abaixo, sem considerar a Opção de Ações Suplementares.  
 
De acordo com o Contrato de Distribuição Internacional, os Coordenadores da Oferta Internacional 
concordaram em distribuir a totalidade das Ações e dos GDSs objeto da Oferta Global, de acordo com 
as quantidades de Ações indicadas na tabela abaixo. 
 
Coordenadores Quantidade de Ações Percentual (%) 

Citi........................................................................... 16.276.967 40,0 
Itaú BBA................................................................... 12.207.725 30,0 
Unibanco ................................................................. 12.207.725 30,0 

Total ....................................................................... 40.692.417 100,0 
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Caso a totalidade das Ações não seja colocada até o último dia do Período de Colocação, os 
Coordenadores da Oferta Brasileira deverão adquirir e pagar a totalidade do saldo resultante da diferença 
entre (a) o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação prestada; e (b) o número de Ações 
efetivamente colocado e liquidado, observado o limite e a proporção da garantia firme de liquidação 
prestada por cada Coordenador da Oferta Brasileira. Esta garantia é vinculante a partir do momento em 
que for concluído o Procedimento de Bookbuilding, deferido o registro da Oferta pela CVM, assinado o 
Contrato de Distribuição, disponibilizado o Prospecto Definitivo e publicado o Anúncio de Início. 
 
Sem prejuízo da garantia firme prestada, os Coordenadores da Oferta Brasileira poderão alocar Ações para 
distribuição pelos Coordenadores da Oferta Internacional no exterior no âmbito da Oferta Internacional, sob a 
forma de GDSs, representadas por GDRs, nos termos do Contrato de Colocação Internacional. 
 
Custos de Distribuição 
 
As comissões devidas aos Coordenadores e as despesas relativas à Oferta Global serão pagas pelo 
Acionista Vendedor. 
 
Segue, abaixo, a descrição dos custos estimados da Oferta Global sem considerar a Opção de Ações 
Suplementares: 
 

Comissões e Despesas Valor (R$)(2) 
Valor  

por Ação(2) 
% em Relação ao 
Valor por Ação(2) 

Comissão de Coordenação.......................................... 6.348.017,05 0,16 0,60% 
Comissão de Garantia Firme de Liquidação.................. 6.348.017,05 0,16 0,60% 
Comissão de Colocação .............................................. 19.044.051,16 0,47 1,80% 
Total de Comissões(1) ................................................ 31.740.085,26 0,78 3,00% 
Taxa de Registro na CVM ............................................ 82.870,00 0,00 0,01% 
Despesas com Advogados ........................................... 1.500.000,00 0,04 0,14% 
Despesas com Consultores .......................................... 0,00 0,00 0,00% 
Despesas com Auditoria Externa .................................. 350.000,00 0,01 0,03% 
Outras Despesas(3) ........................................................ 1.000.000,00 0,02 0,09% 

Total de Comissões e Despesas ............................... 34.672.955,26 0,85 3,28% 
 

(1) Calculado com base no Preço por Ação de R$26,00, sem considerar a Opção de Ações Suplementares. 
(2) Despesas Estimadas. 
(3) Custos estimados com Road Show e emolumentos da CBLC para a liquidação da Oferta. 

 
Não há outra remuneração devida pelo Acionista Vendedor às Instituições Participantes da Oferta 
Brasileira ou aos Coordenadores da Oferta Internacional, exceto pela remuneração descrita acima, bem 
como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação. 
 
Restrições à Negociação 
 
A Companhia, os membros do Conselho de Administração, os membros da Diretoria, o Acionista 
Vendedor, o Itaú BBA, o Unibanco e os demais Acionistas Controladores firmaram acordo de não 
disposição de Ações (lock up), pelo qual não poderão vender, alienar ou de qualquer outra forma 
dispor das Ações de sua titularidade, bem como negociar Ações e derivativos lastreados em Ações, por 
um período de 90 (noventa) dias subseqüente à Oferta, objeto deste Prospecto, exceto com relação às 
Ações Suplementares e às Ações objeto de empréstimo a ser concedido ao Agente Estabilizador 
objetivando as atividades previstas no Contrato de Estabilização. 
 
De acordo com as regras do Novo Mercado, os administradores e os Acionistas Controladores não 
poderão até 17 de julho de 2008 vender ou ofertar à venda mais do que 40,0% das Ações ou derivativos 
lastreados em Ações de que eram titulares há época da listagem inicial das Ações no Novo Mercado. 
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ESTABILIZAÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES 
 
O Citi, por intermédio do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., poderá, a seu exclusivo critério, realizar atividades de estabilização de preço das Ações 
de emissão da Companhia, no prazo de até 30 dias a contar da data de publicação do Anúncio de 
Início, inclusive, por meio de operações de compra e venda de Ações de emissão da Companhia, 
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi 
previamente submetido à análise e aprovação da BOVESPA e da CVM, nos termos do artigo 23, 
parágrafo 3º da Instrução CVM 400. 
 
Não existe obrigação por parte do Citi ou do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. de realizar operações de estabilização e, uma vez iniciadas, tais 
operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento, observadas as disposições do Contrato de 
Estabilização. 
 
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao 
Coordenador Líder da Oferta Brasileira e à CVM, nos endereços indicados no subitem “Informações 
Adicionais” abaixo. 
 
ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA OFERTA GLOBAL 
 
O Acionista Vendedor poderá requerer que a CVM autorize a modificar ou revogar a Oferta Global, 
caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta 
existentes na data do pedido de registro de distribuição, que resultem em um aumento relevante nos 
riscos assumidos pela Companhia. Adicionalmente, o Acionista Vendedor poderá modificar, a qualquer 
tempo, a Oferta Global, 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 Global seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta Global poderá ser 
adiado em até 90 (noventa) dias. Se a Oferta for cancelada, os atos de aceitação anteriores e 
posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes. 
 
A revogação da Oferta Global ou qualquer modificação na Oferta Global será imediatamente divulgada 
por meio do jornal Valor Econômico, 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 Revogação” e 
“Anúncio de Retificação”).  
 
Com a publicação do Anúncio de Revogação, a Oferta Global e todos os atos de aceitação anteriores 
ou posteriores ao Anúncio de Revogação tornar-se-ão ineficazes, devendo ser restituídos integralmente 
aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de três dias úteis, sem 
qualquer remuneração ou correção monetária, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400. 
 
Após a publicação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta Global só aceitarão ordens 
no Procedimento de Bookbuilding e Pedidos de Reserva daqueles investidores que se declararem 
cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta Global 
serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação quando, passados 5 (cinco) dias úteis 
de sua publicação, não revogarem expressamente suas ordens no Procedimento de Bookbuilding ou 
Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os 
investidores pretendem manter a declaração de aceitação. 
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SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE OFERTA PÚBLICA 
 
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer 
tempo, uma oferta, caso: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução 
CVM 400 ou do seu 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 que sejam sanáveis. O prazo de suspensão de 
uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta) 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 Global será informado aos investidores que já tenham 
aceitado a Oferta Global, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a 
aceitação até o 5º (quinto) dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os 
investidores que já tenham aceitado a Oferta Global, 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 3 (três) dias úteis, sem 
qualquer remuneração ou correção monetária. 
 
INADEQUAÇÃO DA OFERTA BRASILEIRA 
 
Não há inadequação específica da Oferta Brasileira a determinado grupo ou categoria de investidor. No 
entanto, a presente Oferta Brasileira não é adequada a investidores avessos ao risco inerente ao 
investimento em ações. Como todo e qualquer investimento em ações, a aquisição das Ações 
apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente 
considerados antes da tomada de decisão de investimento. Os investidores devem ler a seção “Fatores 
de Risco” deste Prospecto, a partir da página 49, para ciência dos fatores de risco que devem ser 
considerados em relação à aquisição das Ações. 
 
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR E OS COORDENADORES DA OFERTA  
 
Relacionamento entre a Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder 
 
O Citibank, empresa pertencente ao mesmo conglomerado financeiro do Citi, Coordenador Líder da 
Oferta Brasileira, detém 23,95% do capital total e votante da Companhia e é o Acionista Vendedor na 
Oferta Global. 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia mantém relacionamento comercial limitado 
com Citi ou sociedades de seus respectivos conglomerados econômicos, devido a restrições regulatórias 
existentes. Nesse contexto um dos veículos legais integrantes do conglomerado financeiro do Citi realiza 
serviços de Cash Management para a Companhia, que consiste no gerenciamento dos pagamentos da 
Companhia, bem como operações de câmbio no curso normal dos negócios da Companhia. Ademais, a 
instituição financeira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de depósito das GDSs é o 
Citibank, N.A. e a instituição financeira custodiante das Ações subjacentes às GDSs é o Citibank 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Não obstante esta relação, a Companhia poderá, no 
futuro, contratar o Citi para assessorá-la na realização de investimentos, na colocação de valores 
mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução das atividades da Companhia. 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, o Acionista Vendedor manteve e mantém relacionamento 
comercial com o Citi e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado econômico. Nesse contexto são 
realizadas operações de derivativos, securitizações, emissão de Bonds, cash management. 
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O Citigroup Global Markets Limited, Citibank N.A. e/ou suas afiliadas poderão entrar em transações de 
derivativos com seus clientes, a pedido destes, em relação a nossas Ações e GDSs, de acordo com que 
pagarão seus clientes o mesmo retorno como de nossas Ações ou GDSs, contra o recebimento de taxas 
de juros. O Citigroup Global Markets Limited e/ou suas afiliadas poderão ainda atuar como market 
maker em relação aos nossos GDSs no mercado internacional, entrando em transações de compra e 
venda com seus clientes, a pedido destes, com o propósito exclusivo de proporcionar liquidez para 
esses clientes. O Citigroup Global Markets Limited, Citibank N.A. e/ou suas afiliadas poderão comprar 
ou vender algumas das Ações ou GDSs oferecidas para “hedgiar” sua exposição a riscos relacionadas 
com tais transações. Tais transações poderão ter um efeito na demanda, preço ou outros termos da 
oferta, sem que, no entanto, criem uma demanda artificial durante a oferta. 
 
Relacionamento entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores 
 
Itaú BBA 
 
A Itaucard, empresa pertencente ao mesmo conglomerado financeiro do Itaú BBA, detém 23,21% do 
capital total e votante da Companhia. 
 
Além da relação decorrente da presente Oferta Global, a Companhia não mantêm relações comerciais 
relevantes com o Itaú BBA. Não obstante, a Redecard poderá, no futuro, contratar o Itaú BBA para 
assessorá-la na realização de investimentos, na colocação de valores mobiliários ou em quaisquer 
outras operações necessárias para a condução das atividades da Companhia. 
 
Além da relação decorrente da presente Oferta Global, a Itaucard pertence ao mesmo conglomerado 
financeiro do Itaú BBA. Atualmente não existe relação comercial relevante entre elas, não obstante, a 
Itaucard poderá, no futuro, contratar o Itaú BBA para assessorá-lo na realização de investimentos, na 
colocação de valores mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução das 
atividades do Itaú. 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia mantém relacionamento comercial limitado 
com as demais sociedades do conglomerado econômico do Banco Itaú S.A., devido a restrições 
regulatórias existentes. Nesse contexto, o Banco Itaú S.A. realiza serviços de Cash Management para a 
Companhia, que consiste no gerenciamento dos pagamentos da Companhia, operações de câmbio no 
curso normal dos negócios da Companhia, serviços de credenciamento de Estabelecimentos e serviços 
de trava de domicílio bancário. Ademais, a instituição financeira depositária contratada pela 
Companhia para prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco Itaú S.A. A Orbitall, 
sociedade controlada pelo Itaú, presta serviços de processamento de dados à Redecard e ao Citibank. 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, o Acionista Vendedor manteve e mantém relacionamento 
comercial com o Itaú BBA e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado econômico. Nesse 
contexto são realizadas operações de derivativos, securitizações, emissão de Bonds e certificados de 
depósito bancário e interbancário, cash management, bem como abertura de linhas de financiamento 
ao comércio exterior entre o Acionista Vendedor e o Itaú BBA e/ou sociedades integrantes do seu 
conglomerado econômico. 
 
O Itau Securities, Inc. e ou suas afiliadas poderão celebrar operações com derivativos ou operações 
similares no contexto da Oferta, atuando por conta e ordem de seus clientes. Essas operações poderão 
afetar a demanda, preço ou outros termos da Oferta. Com relação a essas operações, Itau Securities, 
Inc. e ou suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma de hedge para essas operações. 
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Unibanco 
 
Além da relação decorrente da Oferta Global, o Unibanco, em conjunto com a Unibanco Participações 
e a Dibens, detém atualmente 23,21% do capital total e votante da Companhia.  
 
Além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia mantém relacionamento comercial limitado 
com o Unibanco ou sociedades de seu conglomerado econômico, devido a restrições regulatórias 
existentes. Nesse contexto o Unibanco realiza serviços de Cash Management para a Companhia, que 
consiste no gerenciamento dos pagamentos da Companhia, bem como operações de câmbio no curso 
normal dos negócios da Companhia. Não obstante esta relação, a Companhia poderá, no futuro, 
contratar o Unibanco para assessorá-la na realização de investimentos, na colocação de valores 
mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução das atividades da Companhia. 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, o Acionista Vendedor manteve e mantém relacionamento 
comercial com o Unibanco e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado econômico. Nesse 
contexto são realizadas operações de derivativos, securitizações, emissão de Bonds, cash management, 
bem como abertura de linhas de financiamento ao comércio exterior entre o Acionista Vendedor e o 
Unibanco e/ou sociedades integrantes do seu conglomerado econômico. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
A instituição financeira depositária contratada para prestação de serviços de escrituração das Ações é o 
Banco Itaú S.A. 
 
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de depósito das GDSs é o Citibank, N.A. 
 
A instituição financeira custodiante das Ações subjacentes às GDSs é o Citibank Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. 
 
Em 7 de maio de 2007, a Companhia solicitou o registro de companhia aberta junto à CVM, que foi 
concedido pela CVM em 11 de julho de 2007, sob o código 02989-3. 
 
Nos termos da Instrução CVM 400, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder da Oferta Brasileira 
apresentaram o pedido de registro da Oferta na CVM, em 15 de janeiro de 2008, estando a presente 
Oferta sujeita à prévia aprovação da CVM. 
 
Este Prospecto Definitivo estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na Rua 
Sete de Setembro, n.º 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na 
Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no Estado de 
São Paulo (www.cvm.gov.br); (ii) CBLC, situada na Rua XV de Novembro, n.º 275, 5º andar, na cidade 
de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cblc.com.br); (iii) Companhia, com sede na Av. Juscelino 
Kubitschek, 1.400, 8º ao 13º andares, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo 
(www.redecard.com.br/ri); (iv) Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., na Av. Paulista, n.º 1.111, 11º andar, na cidade de São Paulo, 
no Estado de São Paulo (http://corporate.citibank.com.br); (v) Banco Itaú BBA S.A., na 
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.400, 4º andar, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo 
(http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp); e (vi) Unibanco – União de Bancos 
Brasileiros S.A., na Av. Eusébio Matoso, nº 891, 21º andar, na cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo (http://www.unibanco.com.br/prospectos). 
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA 
 
Coordenador Líder 
 
Não existem empréstimos em aberto concedidos pelo Coordenador Líder da Oferta Brasileira à 
Companhia, seus Acionistas Controladores, ou Acionista Vendedor, ou sociedades controladas pela 
Companhia vinculados à presente Oferta. Para mais informações sobre outras operações envolvendo a 
Companhia e os Coordenadores da Oferta Brasileira, vide seção “Informações Relativas à Oferta – 
Relacionamento entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores”. 
 
Coordenadores 
 
Itaú BBA 
 
Não existem empréstimos em aberto concedidos pelo Itaú BBA à Companhia, seus Acionistas 
Controladores, ou sociedades controladas pela Companhia vinculados à presente Oferta. Para mais 
informações sobre outras operações envolvendo a Companhia e os Coordenadores da Oferta Brasileira, 
vide seção “Informações Relativas à Oferta – Relacionamento entre a Companhia, o Acionista 
Vendedor e os Coordenadores”. 
 
Unibanco 
 
Não existem empréstimos em aberto concedidos pelo Unibanco à Companhia, seus Acionistas 
Controladores, ou ao Acionista Vendedor, ou sociedades controladas pela Companhia vinculados à 
presente Oferta. Para mais informações sobre outras operações envolvendo a Companhia e os 
Coordenadores da Oferta Brasileira, vide seção “Informações Relativas à Oferta – Relacionamento entre 
a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores”. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA 
 
Identificação da Companhia Redecard S.A. 
  
Sede A sede da Companhia está localizada na Avenida Presidente 

Juscelino Kubitschek, n.º 1.400, 8º ao 13º andares, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. 

  
Diretoria de Relações com 
Investidores 

A Diretoria de Relações com Investidores da Companhia localiza-se 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.400, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo e o responsável por essa área é 
o Sr. Denys Marc Ferrez. O telefone da Diretoria de Relações com 
Investidores é (55 11) 2121-1189 e o endereço eletrônico é 
ri@redecard.com.br. 

  
Auditores Independentes 
da Companhia 

KPMG Auditores Independentes. 

  
Banco Escriturador Banco Itaú S.A. 
  
Listagem das Ações Em 18 de junho de 2007, foi celebrado Contrato de 

Participação no Novo Mercado com a BOVESPA. As Ações da 
Companhia estão listadas no segmento do Novo Mercado da 
BOVESPA, no qual são negociadas sob o código “RDCD3”. 

  
Jornais em que Divulga 
Informações 

A Companhia divulga informações no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo e no jornal Valor Econômico. As informações 
sobre a oferta serão divulgadas no jornal Valor Econômico. 

  
Website da Companhia www.redecard.com.br. As informações constantes do website 

da Companhia não integram o presente Prospecto e não 
devem ser a ele incorporadas por referência. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES 
 
Companhia 
 
Redecard S.A. 
 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.400, 8º ao 13º andar 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 2121-1189 
Fax: (11) 2121-0998 
Diretor de Relações com Investidores: Sr. Denys Marc Ferrez 
 
Acionista Vendedor 
 
Banco Citibank S.A. 

Av. Paulista, n.º 1.111, 
2º andar-parte 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 4009-3900 
Fax: (11) 4009-2899 
At.: Sr. Gilberto Caldart 
 
Coordenadores da Oferta 
 
Coordenador Líder 
 
Citigroup Global Markets Brasil, 
Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. Banco Itaú BBA S.A. 

Unibanco – União de Bancos 
Brasileiros S.A. 

Av. Paulista, n.º 1.111, 11º andar 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 4009-7449 
Fax: (11) 4009-5549 
At.: Sr. Roberto Serwaczak 

http://corporate.citibank.com.br 

Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.400 
5º andar, São Paulo, SP 
Fone: (11) 3708-8000 
Fax: (11) 3708-8107 
At.: Sr. Fernando Iunes 

www.itaubba.com.br 

Av. Eusébio Matoso, n.º 891, 
21º andar São Paulo, SP 
Fone: (11) 3584-4831 
Fax: (11) 3584-4501 
At.: Sr. Álvaro Carramaschi 
www.unibanco.com.br 

 
Consultores Legais da Companhia e do Acionista Vendedor  
 
Em Direito Brasileiro Em Direito Norte-Americano 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e 
Quiroga Advogados 
 
Al. Joaquim Eugênio de Lima, n.º 447 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 3147-7600 
Fax: (11) 3147-7770 
At.: Sr. Carlos Barbosa Mello 

Shearman & Sterling LLP 
 
 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 17º andar 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 3702-2200 
Fax: (11) 3702-2224 
At.: Sr. André Béla Jánszky 
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Consultores Legais dos Coordenadores da Oferta 
 
Em Direito Brasileiro Em Direito Norte-Americano 

Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch 
Advogados 
 
Rua Funchal, 418 – 11º andar 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 3089-6500 
Fax: (11) 3089-6565 
At.: Sr. Joaquim José Aceturi de Oliveira 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 
 
 
One Liberty Plaza 
New York, NY 10006 
Fone: + 1 (212) 225-2000 
Fax: +1 (212) 225-3999 
At.: Sra. Francesca L. Odell 

 
Auditores da Companhia 
 
KPMG Auditores Independentes 
 
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 2183-3136 
Fax: (11) 2183-3001 
At.: Sr. Giuseppe Masi 
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FATORES DE RISCO 

O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Os potenciais investidores devem considerar 
cuidadosamente os riscos descritos abaixo antes de tomarem uma decisão de investimento. As 
atividades, situação financeira e resultados operacionais da Companhia podem ser afetados de maneira 
adversa por quaisquer desses riscos. O preço de mercado das Ações pode diminuir devido a quaisquer 
desses riscos ou outros fatores e os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o 
seu investimento. Os riscos descritos abaixo são aqueles que atualmente a Companhia acredita que 
poderão afetá-la de maneira adversa, podendo riscos adicionais e incertezas atualmente não 
conhecidos pela Companhia, ou que atualmente a Companhia considera irrelevantes, também 
prejudicar as suas atividades de maneira significativa. 

RISCOS RELATIVOS AO BRASIL 

O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia 
brasileira. Esta influência, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, podem 
afetar adversamente as atividades da Companhia e o valor de mercado das Ações.  

A economia brasileira tem sido marcada por freqüentes, e por vezes significativas, intervenções do 
Governo Federal, que freqüentemente modifica as políticas monetária, de crédito, fiscal e outras. As 
ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas, envolveram no passado, 
entre outras, aumentos nas taxas de juros, mudanças na política fiscal, controle de preço, 
desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital e determinados limites sobre as mercadorias e 
os serviços importados. A Companhia não tem controle e não pode prever quais medidas ou políticas o 
Governo Federal poderá adotar no futuro. Os negócios, condição financeira e resultados das operações 
da Companhia, bem como o valor de mercado das Ações, podem ser adversamente afetados em razão 
de mudanças na política pública em nível federal, estadual e municipal, referentes a tarifas públicas e 
controles de câmbio, bem como de outros fatores, tais como: 

• taxas de juros; 

• controle no câmbio e restrições a remessas ao exterior; 

• variações nas taxas de câmbio; 

• inflação; 

• liquidez no mercado doméstico financeiro e de capitais e mercados de empréstimos; 

• política fiscal e regime tributário; e 

• medidas de cunho político, social e econômico que ocorram ou possam afetar o Brasil. 
 
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou 
normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza 
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e dos 
valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras. 

Em outubro de 2006, foram realizadas eleições presidenciais e o Presidente Luis Inácio Lula da Silva foi 
reeleito. Não há como assegurar que o Governo Federal dará continuidade às políticas econômicas 
adotadas no primeiro mandato do Presidente Luis Inácio Lula da Silva ou que eventuais alterações que 
venham a ser implementadas não afetarão diretamente de maneira relevante e adversa os negócios 
da Companhia. 
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A inflação e os esforços do Governo Federal para combater a inflação podem contribuir 
significativamente para a incerteza econômica no Brasil, podendo prejudicar as atividades da 
Companhia e o preço de mercado das Ações. 

No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A inflação e algumas medidas 
tomadas pelo Governo Federal com o intuito de controlá-la, combinada com a especulação sobre 
eventuais medidas governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a 
economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da 
volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. As taxas de inflação medida pelo IGP-M em 
2004, 2005, 2006 e 2007 foram de 12,4%, 1,2%, 3,8% e 7,7% respectivamente. As medidas do 
Governo Federal para controle da inflação freqüentemente têm incluído a manutenção de política 
monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o 
crescimento econômico. Como conseqüência, as taxas de juros têm flutuado de maneira significativa. Por 
exemplo, as taxas de juros oficiais no Brasil no final de 2004, 2005, 2006 e 2007 foram de 17,8%, 
18,0%, 13,3% e 11,3% (SELIC) respectivamente, conforme estabelecido pelo COPOM. 

Inflação, medidas de combate à inflação e especulação sobre possíveis medidas também podem contribuir de 
forma relevante para incertezas sobre a economia no Brasil e enfraquecer a confiança do investidor no Brasil, 
afetando nossa capacidade de acessar fontes de financiamento, incluindo o mercado de capitais internacional. 

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 desencadear aumento de inflação, 
afetando adversamente o desempenho da economia brasileira como um todo. Se o Brasil experimentar 
novamente inflação elevada, a Companhia pode não ser capaz de ajustar os preços que cobra dos 
Estabelecimentos credenciados para compensar o custo da inflação em sua estrutura de custos, o que 
poderá aumentar os custos da Companhia e reduzir as suas margens líquidas e operacionais.  

A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como a Companhia e o 
preço de mercado das Ações.  

A moeda brasileira sofreu desvalorizações em relação ao Dólar e outras moedas fortes ao longo das últimas 
quatro décadas. Durante todo 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 desvalorizou 
18,7% em 2001 e 52,3% em 2002 frente ao Dólar. Embora o Real tenha valorizado 8,1%, 11,8%, 8,7% e 
17,2% em relação ao Dólar em 2004, 2005, 2006 e 2007, respectivamente, não se pode garantir que o 
Real não será desvalorizado em relação ao Dólar novamente. Em 31 de dezembro de 2007, a taxa de 
câmbio entre o Real e o Dólar era de R$1,7713 por US$1,00. 

As desvalorizações do Real em relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil 
e acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como 
um todo, bem como a Companhia, o resultado de suas operações, e o preço de mercado das Ações.  

Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia 
emergente, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros, 
inclusive das 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, inclusive países da 
América Latina e países de economia emergente. Embora a conjuntura econômica desses países seja 
significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores aos 
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos 
valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises em outros países de economia emergente ou 
políticas econômicas de outros países podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários 
das companhias brasileiras, incluindo os valores mobiliários de emissão da Companhia, o que poderia 
prejudicar o preço de mercado das Ações. 
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RISCOS RELATIVOS AO SETOR DE CARTÕES DE PAGAMENTO E À COMPANHIA 

A Companhia enfrenta concorrência no setor de cartões de pagamento no Brasil.  

A Companhia é a principal Credenciadora de cartões de crédito e de débito das Bandeiras MasterCard 
e Diners no Brasil. A rentabilidade da Companhia depende de sua capacidade de manter e aumentar o 
número de Estabelecimentos que aceitam cartões MasterCard como forma de pagamento de bens e 
serviços. A Companhia não possui um contrato de licença com exclusividade com a MasterCard 
International. A participação de mercado da Companhia também pode ser adversamente afetada caso 
competidores internacionais ou locais comecem a credenciar Estabelecimentos para aceitar novas 
Bandeiras. Se Credenciadoras internacionais ou locais, com capital e recursos tecnológicos, em escala 
significativa, entrarem nesse mercado e se tornarem Credenciadoras da Bandeira MasterCard, a 
participação de mercado da Companhia poderá ser significativamente reduzida, afetando a Companhia 
de forma adversa e relevante.  

Além disso, existem algumas entidades que já possuem autorização da MasterCard International para 
atuar no mercado brasileiro como Credenciadora da MasterCard International. Até a presente data, a 
Companhia acredita que essas Credenciadoras não iniciaram suas operações de credenciamento de 
Estabelecimentos para aceitação de cartões de crédito e débito da Bandeira MasterCard. Caso essas 
Credenciadoras iniciem suas operações de credenciamento de cartões de crédito e débito da Bandeira 
MasterCard, a Companhia poderá ter sua posição competitiva adversamente afetada. 

A Companhia também enfrenta competição de outros meios de pagamento, como o dinheiro e o 
cheque. Considerando o volume financeiro das transações com cartões de crédito, de débito e de loja 
(Private Label) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2007, o valor das transações com 
cartões de pagamento representou 19,4% do total do consumo das famílias no Brasil no mesmo 
período, conforme dados divulgados pelo IBGE. Não é possível garantir que a indústria de meios de 
pagamento apresentará expansão significativa, o que poderá afetar adversamente a Companhia. 

Não há nenhuma garantia de que a Companhia continuará a concorrer com sucesso no setor de 
cartões de pagamento ou que manterá os níveis históricos de sua participação de mercado. Se a 
Companhia não for apta a corresponder satisfatoriamente a mudanças de mercado ou à concorrência, 
seus resultados poderão ser adversamente afetados. 

A Companhia depende preponderantemente da Bandeira MasterCard e do número de cartões 
dessa Bandeira emitidos para manter sua posição competitiva no mercado. 

Atualmente, a Companhia credencia Estabelecimentos exclusivamente para a aceitação de cartões das 
Bandeiras MasterCard e Diners. Adicionalmente, a posição competitiva da Companhia no setor de 
cartões de pagamento também é afetada pelo número de cartões da Bandeira MasterCard emitidos e 
pelas decisões de investimento, estratégia e marketing tomadas pela MasterCard International. Em 
conseqüência do aumento da concorrência de novas Bandeiras ou de outras Bandeiras já existentes em 
face da Bandeira MasterCard no Brasil, ou de resultados negativos decorrentes de decisões tomadas 
pela MasterCard International, poderá haver um aumento no número de cartões emitidos pelos 
Emissores com as novas Bandeiras ou com as outras Bandeiras já existentes, bem como a redução do 
número de transações realizadas com cartões da Bandeira MasterCard. A Companhia pode ser 
adversamente afetada se houver uma redução do número de transações realizadas com cartões da 
Bandeira MasterCard e se os cartões da Bandeira MasterCard perderem a participação de mercado no 
mercado brasileiro para novas Bandeiras ou outras Bandeiras já existentes. 

A Companhia está sujeita às políticas e regras impostas pelas Bandeiras. 

A Companhia deve realizar suas operações de acordo com as políticas e regras estipuladas pelas 
Bandeiras MasterCard e Diners. Quaisquer mudanças significativas nas políticas e regras das Bandeiras, 
principalmente da Bandeira MasterCard, podem causar um efeito relevante e adverso na Companhia. 
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A Companhia depende da manutenção da licença de credenciadora pela MasterCard. 

A Companhia opera como Credenciadora no Brasil sob uma licença não exclusiva concedida pela 
MasterCard International, a qual confere à MasterCard International direitos, dentre outros, como o de 
conceder outras licenças para outros Credenciadores no Brasil. Sob essa licença, a Redecard deve 
informar previamente qualquer mudança de controle acionário. A MasterCard International tem o 
direito, a seu critério, de terminar a licença ou suspender o uso de suas marcas, e/ou de impor 
condições para a sua manutenção, nos termos do disposto em seus Regulamentos e Estatuto. O 
contrato de licença firmado pela Redecard com a MasterCard International está sujeito à legislação do 
Estado de Nova Iorque dos Estados Unidos. Não se pode assegurar que a licença concedida pela 
Mastercard International será mantida e, caso seja cancelada, a Companhia será afetada de forma 
adversa e relevante. 

A incapacidade da Companhia de adotar novas modalidades de pagamento, associadas com 
novas tecnologias, pode causar um efeito relevante e adverso nos resultados operacionais e 
condição financeira da Companhia. 

A indústria de cartões de pagamento deve constantemente acompanhar as mudanças de preferência dos 
Portadores, bem como os avanços tecnológicos. É esperado que novas modalidades de pagamento, 
associadas com novas tecnologias, por exemplo, Transações capturadas por meio da telefonia celular, 
sejam desenvolvidas e implementadas a fim de atender à demanda dos Portadores por facilidade, rapidez 
e segurança no uso de cartões de crédito e débito. Caso a Companhia não consiga acompanhar as 
tendências da indústria de cartões de pagamento e as mudanças de preferência dos Portadores, bem 
como implementar novas modalidades de pagamento e adquirir novas tecnologias, seus resultados 
operacionais e condição financeira poderão ser afetados de maneira adversa e relevante. 

A divulgação não autorizada de dados de Estabelecimentos credenciados e Portadores que 
constam dos sistemas de informação da Companhia poderá causar-lhe um efeito relevante 
e adverso.  

Os sistemas de informação da Companhia estão expostos a violações por parte de terceiros com a 
intenção de utilizar-se de maneira fraudulenta de dados dos Estabelecimentos credenciados e de 
Portadores. Caso os sistemas de informação da Companhia sejam violados e haja a divulgação não 
autorizada de informações de Estabelecimentos e Portadores, a Companhia poderá estar exposta a 
ações decorrentes de fraudes pelo uso não autorizado de dados de Estabelecimentos e Portadores, à 
perda de sua reputação e demandas judiciais com valores potencialmente elevados, o que poderá 
afetar a Companhia de forma adversa e relevante.  

Os sistemas da Companhia ou os sistemas de terceiros podem falhar devido a fatores que 
estão além do controle da Companhia. 

A Companhia depende da operação eficiente e ininterrupta de seus sistemas de tecnologia da 
informação, software, centro de armazenamento de informações e rede de telecomunicações, bem 
como de sistemas de terceiros. Os sistemas da Companhia ou os de terceiros podem estar expostos a 
danos ou interrupção por diversos fatores que estão além do controle da Companhia, tais como 
incêndio, desastres naturais, falta de energia, falha nos sistemas de telecomunicação, vírus ou violação 
dos sistemas de tecnologia da informação. Defeitos, vírus ou violação dos sistemas da Companhia e de 
terceiros, erros ou atrasos no processamento das Transações de pagamento e falhas no sistema de 
telecomunicações podem causar um efeito adverso e relevante na Companhia. 
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Pressões dos Estabelecimentos para diminuir a Taxa de Administração e aumentos da Taxa de 
Intercâmbio impostos pelas Bandeiras podem afetar a Companhia adversamente. 

A Companhia está sujeita aos efeitos das mudanças nas Taxas de Intercâmbio impostas pelas 
Bandeiras, assim como poderá ter suas Taxas de Administração reduzidas em face da livre concorrência 
no mercado de meios de pagamento. Em 2007, a Taxa de Intercâmbio da Banderia MasterCard sofreu 
majoração e não se pode prever quando e se haverá novos aumentos impostos por esta Bandeira. Caso 
a Companhia venha a sofrer aumento das Taxas de Intercâmbio pagas aos Emissores ou diminuição das 
Taxas de Administração cobradas dos Estabelecimentos, as suas margens de lucro e os seus resultados 
operacionais serão afetados adversamente.  

Leis e regulamentos que vierem a ser editados para regulamentar a indústria de meios de 
pagamento com cartões no Brasil podem causar um efeito adverso nas operações e 
resultados da Companhia. 

Tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de lei que pretendem regulamentar diferentes 
aspectos relacionados à indústria de meios de pagamento com cartões. Recentemente, foi apresentado 
um novo projeto de lei no Senado Federal, que também objetiva regulamentar a indústria de meios de 
pagamento com cartões. Tal projeto de lei ainda está em fase preliminar e não foi votado em todas as 
comissões do Senado Federal. Não é possível prever se referido projeto de lei ou outros projetos de lei 
serão aprovados e, caso sejam aprovados, não é possível prever o impacto que a legislação aprovada 
causará nas operações e nos resultados financeiros da Companhia. 

A perda da alta administração poderá ter um efeito substancialmente adverso na Companhia.  

A capacidade da Companhia de manter a sua posição competitiva depende, em grande escala, dos 
serviços de sua alta administração. Nenhum dos membros da alta administração está sujeito a contratos 
de trabalho de longo prazo ou a acordos de não concorrência. Não há garantia alguma de que a 
Companhia conseguirá reter os membros da sua atual administração ou contratar novos membros 
qualificados. A perda de alguns dos membros da alta administração da Companhia ou a sua 
incapacidade de atrair e reter membros experientes poderá impedir a Companhia de conseguir atingir 
os resultados operacionais esperados. 

RISCOS RELATIVOS ÀS AÇÕES E À OFERTA 

Os interesses dos diretores e, em alguns casos excepcionais, dos empregados da Companhia 
podem ficar excessivamente vinculados à cotação das Ações de emissão da Companhia, uma 
vez que sua remuneração poderá também basear-se em opções de compra de Ações de 
emissão da Companhia. 

Temos um Plano de Opção de Compra de Ações que foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária 
realizada em 21 de dezembro de 2007. O Plano estabelece que poderão ser eleitos como beneficiários 
de outorgas de opção de compra de ações os diretores da Companhia e, em casos excepcionais e 
justificados, os empregados da Companhia. O preço de exercício das opções será fixado pelo Conselho 
de Administração da Companhia, respeitado o preço mínimo equivalente ao valor médio das Ações da 
Companhia, nos últimos 30 pregões na BOVESPA imediatamente anteriores à data de outorga das 
ações. Excepcionalmente, por ocasião da primeira outorga, aprovada em Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia, na quantidade de 503.384 ações ordinárias de emissão da Companhia, 
o preço de exercício das opções foi equivalente a 75% do Preço de Emissão fixado pelo Conselho de 
Administração em reunião de 11 de julho de 2007, com base no resultado do Procedimento de 
Bookbuilding realizado por ocasião da abertura de capital da Companhia. Para maiores informações 
sobre o Plano, ver seção “Diluição”, na página 59, e “Administação - Plano de Opção de Compra de 
Ações”, na página 126. 
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O fato dos diretores e empregados da Companhia poderem receber, como parte de sua remuneração, 
opções de compra de Ações a um preço de exercício inferior ao preço de mercado das Ações da 
Companhia, pode levar tais pessoas a ficarem com seus interesses excessivamente vinculados à cotação 
das Ações da Companhia. 

Risco de má formação do Preço por Ação e/ou de liquidez das Ações no mercado secundário. 

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso não haja excesso de demanda superior em um 
terço à quantidade de Ações objeto da Oferta Global, serão aceitas as ordens de Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas durante o Procedimento de Bookbuilding, até o limite 
máximo de 15,0% do total de Ações objeto da Oferta Global. Nesta hipótese, os potenciais 
investidores nas Ações devem estar cientes de que, em função da aceitação das ordens de Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas durante o Procedimento de Bookbuilding, existe o risco de 
má formação do Preço por Ação e/ou de liquidez das Ações no mercado secundário. 

Os Coordenadores da Oferta e os Acionistas Controladores, assim como o Citi, Coordenador 
Líder da Oferta, e o Acionista Vendedor, pertencem aos mesmos conglomerados financeiros. 

Os Coordenadores da Oferta, ou seja o Citi, o Itau BBA e o Unibanco, e os Acionistas Controladores, 
Citibank, Itaucard, Unibanco, Unibanco Participações e Dibens, pertencem aos mesmos conglomerados 
financeiros, respectivamente. Adicionalmente, o Citi, Coordenador Líder da Oferta, e o Acionista 
Vendedor, Citibank, pertencem ao mesmo conglomerado financeiro. Os potenciais investidores nas 
Ações devem levar em consideração a existência de um potencial conflito de interesse em razão dos 
Coordenadores da Oferta e os Acionista Controladores e o Acionista Vendedor pertencerem aos 
mesmos conglomerados financeiros, respectivamente. Não se pode garantir que os Coordenadores da 
Oferta conduzirão a Oferta de forma imparcial, devido ao fato de fazerem parte dos mesmos 
conglomerados financeiros dos Acionistas Controladores e do Acionista Vendedor, o que poderá 
causar excessiva vinculação à cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia. 

A volatilidade e falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar 
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as Ações pelo preço e na ocasião 
que desejarem. 

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, 
envolve, com freqüência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais, sendo tais 
investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa. O mercado brasileiro de valores 
mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado, podendo ser mais volátil do 
que os principais mercados de valores mobiliários mundiais, como os Estados Unidos. Em 31 de 
dezembro de 2007, a capitalização de mercado da BOVESPA era de aproximadamente R$2,5 trilhões 
(US$1,4 trilhão), tendo sido negociado no ano, encerrado em 31 de dezembro de 2007, uma média de 
R$4,9 bilhões (US$2,5 bilhões) por dia. Como comparação, a Bolsa de Nova Iorque (NYSE) teve uma 
capitalização de mercado, em 31 de dezembro de 2007, de US$27,1 trilhões. Existe uma concentração 
significativa no mercado de capitais brasileiro. As dez principais ações, em volume de negociação, 
responderam por aproximadamente 45,4% de todas as ações negociadas na BOVESPA no ano 
encerrado em 31 de dezembro de 2007. Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão 
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as Ações pelo preço e ocasião 
desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso nos preços das Ações. 

O preço de mercado das Ações poderá flutuar por diversas razões, incluindo os fatores de risco 
mencionados neste Prospecto ou por motivos relacionados à performance da Companhia. 

Após a conclusão da Oferta, a capacidade do adquirente das Ações de vendê-las pelo preço e na 
ocasião desejados poderá ser substancialmente limitada. 
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A venda de quantidades significativas das Ações após a Oferta pode fazer com que o preço 
das Ações diminua. 

A Companhia, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, e os 
Acionistas Controladores concordarão, observadas certas exceções, em não emitir, oferecer, vender, 
contratar a venda, conceder qualquer preferência, direito ou garantia para compra, emprestar, dar em 
garantia ou de outra forma alienar, direta ou indiretamente, no prazo de até 90 dias a contar da data 
deste Prospecto Definitivo, quaisquer das Ações ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em 
Ações, que possam ser permutados por Ações, ou que representem direito de receber Ações. Tais 
pessoas concordaram também em, até 90 dias a contar da data deste Prospecto Definitivo, não 
celebrar swap ou qualquer acordo que transfira a terceiro, total ou parcialmente, resultados 
econômicos dos proprietários das Ações. Após a expiração desse prazo, tais Ações estarão livres para 
venda ao público. Além disso, de acordo com as regras do Novo Mercado, os administradores e os 
Acionistas Controladores não poderão até 17 de julho de 2008 vender ou ofertar à venda mais do que 
40,0% das Ações ou derivativos lastreados em Ações de que eram titulares há época da listagem inicial 
das Ações no Novo Mercado. 

Caso os titulares das Ações as vendam ou, caso o mercado tenha a impressão de que a Companhia 
pretende vender as Ações ou um montante significativo de Ações, o preço de mercado das Ações 
poderá cair significativamente. 

A Companhia poderá vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de 
valores mobiliários, o que poderá afetar o preço das Ações e resultar em uma diluição da 
participação do investidor nas Ações. 

A Companhia poderá vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de 
emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou permutáveis por 
elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de ações ou valores mobiliários 
conversíveis em ações ou permutáveis por elas pode resultar em alteração no preço das Ações e na 
diluição da participação do referido investidor nas Ações. 

O Estatuto Social da Companhia não estabelece restrições à retirada dos mecanismos de 
proteção à dispersão acionária e tentativas de aquisição hostil da Companhia por terceiros. 

O Estatuto Social da Companhia contém dispositivo de proteção contra tentativas de aquisição hostil 
da Companhia por terceiros. Esse dispositivo exige que qualquer acionista adquirente (conforme 
definido no Estatuto Social da Companhia) que venha a ser titular de direitos de acionista relativos a 
quantidade igual ou superior a 26% do capital social Companhia (excluídas as ações em tesouraria e os 
acréscimos involuntários de participação acionária especificados no Estatuto Social), realize, no prazo 
de 30 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações ou direitos 
nessa quantidade, uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, 
por preço determinado nos termos do Estatuto Social e da legislação aplicável. No entanto, o Estatuto 
Social não estabelece mecanismos que imponham restrições à retirada do dispositivo relativo à 
necessidade de o acionista adquirente realizar a referida oferta pública de ações nas hipóteses previstas 
no Estatuto Social da Companhia. Desta forma, a Assembléia Geral da Companhia pode vir a deliberar 
a exclusão do referido dispositivo do Estatuto Social da Companhia. 
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Os interesses dos Acionistas Controladores podem entrar em conflito com os interesses 
dos investidores. 

Os Acionistas Controladores têm poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia e determinar o resultado de qualquer deliberação que exija 
aprovação de acionistas, inclusive nas operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, 
alienações, parcerias e a época e montante do pagamento de quaisquer dividendos futuros, observadas 
as exigências de pagamento do dividendo obrigatório impostas pela Lei das Sociedades por Ações. Os 
Acionistas Controladores poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações, parcerias, buscar 
financiamentos ou operações similares que podem entrar em conflito com os interesses 
dos investidores. 

Ademais, os Acionistas Controladores atuam ou podem vir a atuar, por meio de empresas pertencentes 
aos respectivos conglomerados financeiros, em segmentos em que a Companhia atua. Tal circunstância 
pode representar potencial conflito de interesse na definição da estratégia da Companhia nos 
segmentos em que Acionistas Controladores e Companhia atuam ou possam vir atuar. 

A Oferta Global poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores 
mobiliários no Brasil, com esforços de venda no exterior. Os riscos relativos a esforços de 
venda de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos 
relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil. 

A Oferta Global compreende, simultaneamente: (i) a oferta de Ações realizada no Brasil, em mercado 
de balcão não-organizado, por meio de uma distribuição pública secundária registrada na CVM, que 
inclui esforços de colocação das Ações no exterior, nos Estados Unidos para investidores institucionais 
qualificados definidos em conformidade com o disposto na Regra 144A do Securities Act e para 
investidores nos demais países (exceto Estados Unidos e Brasil), com base no Regulamento S do 
Securities Act que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento 
autorizados pelo governo brasileiro; e (ii) a distribuição de Ações no exterior, sob a forma de GDSs, 
exclusivamente para Investidores Estrangeiros, em conformidade com isenções de registro previstas na 
Regra 144A e no Regulamento S. Tanto os esforços de colocação de Ações no exterior da Oferta 
Brasileira quanto a distribuição de GDSs no âmbito da Oferta Internacional expõem a Companhia a 
normas relacionadas à proteção destes Investidores Estrangeiros em relação a informações incorretas 
relevantes ou omissões relevantes no Preliminary Offering Memorandum e no Final Offering 
Memorandum, inclusive no que tange aos riscos de potenciais procedimentos judiciais por parte de 
investidores em relação a essas questões. Adicionalmente, a Companhia é parte do Placement 
Facilitation and Purchase Agreement, que regula os esforços de venda de Ações e a distribuição das 
GDSs no exterior e apresenta cláusula de indenização em favor dos Coordenadores da Oferta 
Internacional caso venham a sofrer perdas no exterior em razão de informações incorretas relevantes 
ou omissões relevantes no Preliminary Offering Memorandum e no Final Offering Memorandum. Caso 
os Coordenadores da Oferta Internacional venham a sofrer perdas no exterior em relação a tais 
questões, estes poderão ter direito de regresso contra a Companhia em razão desta cláusula de 
indenização. Ademais, este contrato possui declarações específicas em relação à observância de 
isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar 
ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, 
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia no exterior. Esses procedimentos no 
exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do 
critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Além 
disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio são 
obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais 
processos mesmo que fique comprovado que nenhuma improbidade foi cometida. A eventual 
condenação da Companhia em um processo no exterior pelos motivos expostos acima poderá envolver 
valores elevados, o que poderá acarretar um impacto significativo e adverso para a Companhia. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Tendo em vista que a Oferta Global descrita neste Prospecto será uma distribuição pública secundária 
das Ações pelo Acionista Vendedor, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da 
realização da Oferta. O Acionista Vendedor receberá todos os recursos líquidos resultantes da venda 
das Ações objeto desta Oferta. 
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CAPITALIZAÇÃO 
 
A tabela a seguir apresenta o endividamento de curto e longo prazo e o patrimônio líquido da 
Companhia em 31 de dezembro de 2007. As informações descritas abaixo foram extraídas das 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2007, auditadas e elaboradas de acordo com o BR GAAP. O investidor deve ler a tabela em 
conjunto com as Seções “Informações Financeiras Selecionadas”, “Discussão e Análise da 
Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações” e as demonstrações 
financeiras da Companhia constantes deste Prospecto. 
 
 Em 31 de dezembro de 2007 
 (em milhões de R$) 

Dívida de Curto Prazo(1)........................................................................................ 360,8 
  

Dívida de Longo Prazo......................................................................................... – 
  

Total da Dívida .................................................................................................... 360,8 
Patrimônio Líquido .............................................................................................. 519,3 

Capitalização total(2) ......................................................................................... 880,1 
 

 

(1) Inclusive parcela corrente da dívida de longo prazo. 
(2) Corresponde à soma do total dos empréstimos e financiamentos, e total do patrimônio líquido. 

 
Não houve mudanças relevantes na capitalização da Companhia desde 31 de dezembro de 2007.  
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DILUIÇÃO 
 
Em 31 de dezembro de 2007, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$519,3 milhões e 
o valor patrimonial por ação de emissão da Companhia, na mesma data, era de R$0,77. O referido 
valor patrimonial por ação representa o valor contábil total dos ativos da Companhia menos o valor 
contábil total do passivo da Companhia, dividido pelo número total de ações de emissão da 
Companhia em 31 de dezembro de 2007. 

Considerando-se a natureza secundária da Oferta, não haverá diluição do valor patrimonial contábil 
por ação em 31 de dezembro de 2007 em razão da realização da Oferta. 

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o 
valor patrimonial das ações de emissão da Companhia e foi fixado tendo como parâmetro (i) a 
cotação das Ações de emissão da Companhia na BOVESPA; e (ii) o resultado do Procedimento de 
Bookbuilding, que refletiu o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas 
intenções de investimento no contexto da Oferta Global. Para uma descrição mais detalhada do 
procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da Oferta Global, veja a seção 
“Informações Relativas à Oferta Global”, na página 31 deste Prospecto. 

PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 

Na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2007, a Companhia aprovou 
um plano de opção de compra de ações, nos termos do artigo 168, § 3º, da Lei das Sociedades por 
Ações, o qual estabelece as condições gerais de outorga de opções de compra de Ações de emissão 
da Companhia a seus diretores estatutários ou não e, em casos excepcionais e justificados, a seus 
empregados (“Plano”). O prazo de vigência do Plano é de 6 (seis) anos a partir de 21 de dezembro 
de 2007, sendo que o término de sua vigência não afetará a eficácia das opções ainda em vigor 
outorgadas com base nele. 

Os acionistas, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, não terão 
preferência no exercício da opção de compra de Ações. 

A emissão de Ações em decorrência do exercício de opções de compra de Ações no âmbito do Plano 
resultará em uma diluição para os acionistas existentes, que nos termos do Plano não poderá exceder 
0,5% do capital social da Companhia. Na data deste Prospecto, a quantidade máxima de ações que 
podem ser emitidas no âmbito do Plano é 3.364.853 ações. 

O preço de exercício das opções será fixado pelo Conselho de Administração da Companhia, 
respeitado o preço mínimo equivalente ao valor médio das Ações da Companhia nos últimos 30 
pregões na BOVESPA imediatamente anteriores à data de outorga das ações. Excepcionalmente, na 
primeira outorga, o preço de exercício das opções será equivalente a 75% do preço de emissão 
fixado pelo Conselho de Administração em reunião de 11 de julho de 2007, com base no resultado 
do Procedimento de Bookbuilding realizado por ocasião da abertura de capital da Companhia. 

A emissão de ações da Companhia mediante o exercício das opções de compra de ações no âmbito 
do Plano resultaria em uma diluição aos acionistas da Companhia, uma vez que as opções de compra 
de ações a serem outorgadas nos termos do Plano poderão conferir direitos de aquisição sobre um 
número de ações que não exceda 0,5% das ações do nosso capital social, limitado ao limite do 
capital autorizado, o que equivale a 3.364.853 ações na data deste Prospecto. 
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Em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2008, foi 
aprovada a outorga de opções de compra de 503.384 ações ordinárias de emissão da Companhia, 
pelo preço de exercício de R$20,25 por ação. Abaixo apresentamos duas hipóteses do efeito da 
outorga de todas as opções previstas para o Plano na demonstração de resultado e no patrimônio 
líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2007: (i) considerando a média da cotação das ações 
da Companhia nos últimos 30 pregões na BOVESPA considerando-se como o último pregão, o do dia 
12 de março de 2008; e (ii) considerando 75% do preço de emissão de R$27,00 fixado pelo 
Conselho de Administração em reunião de 11 de julho de 2007: 
 

Patrimônio Líquido 
Considerando o 
Preço por Ação 

Considerando 75% 
do preço de emissão 

de R$27,00 

Considerando a 
média da cotação 

das ações da 
Companhia nos 

últimos 30 pregões 
na BOVESPA 

imediatamente 
anteriores à data 
deste Prospecto 

Preço de exercício da opção........................................... R$26,00 R$20,25 R$26,31 
Quantidade de Ações de emissão da Companhia........... 672.970.705 672.970.705 672.970.705 
Quantidade de Ações no âmbito do Plano ..................... 3.364.853 503.384 2.861.469 
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de 

dezembro de 2007 ................................................... R$0,77 R$0,77 R$0,77 
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de 

dezembro de 2007 considerando o exercício da 
totalidade das Ações que podem ser outorgadas no 
âmbito do Plano ...................................................... R$0,90 R$0,79 R$0,88 

Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os 
novos investidores considerando o exercício da 
totalidade das Ações que podem ser outorgadas no 
âmbito do Plano ....................................................... R$25,10 R$25,21 R$25,12 

Diluição percentual dos novos investidores 
considerando o exercício da totalidade das Ações 
que podem ser outorgadas no âmbito do Plano(1)...... 96,5% 97,0% 96,6% 

 

 

(1) O cálculo da diluição percentual dos novos investidores considerando o exercício da totalidade das ações que podem ser outorgadas no 
âmbito do Plano, é obtido através da divisão da diluição no valor patrimonial por ação dos novos investidores pelo Preço por Ação. 

 
Caso ocorra o exercício da totalidade das opções no âmbito do Plano de Opção de Ações, tomando-se por 
referência o preço de exercício das opções de R$20,25 (preço de exercício das opções equivalente a 75% do 
preço de emissão fixado pelo Conselho de Administração em reunião de 11 de julho de 2007) e o Preço por 
Ação, o impacto na demonstração do resultado da Companhia seria de, no máximo, R$19.347.904,75. 

Para informações adicionais sobre o nosso Plano de Opção de Compra de Ações, veja a seção 
“Administração – Plano de Opção de Compra de Ações”, na página 126 deste Prospecto. 
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 
 

As informações abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras e 
suas respectivas notas explicativas, incluídas neste Prospecto, e com as Seções “Resumo das 
Demonstrações Financeiras” e “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o 
Resultado das Operações”. 

As demonstrações financeiras da Companhia incluídas neste Prospecto, são elaboradas de acordo com 
o BR GAAP. Os livros e registros contábeis da Companhia são mantidos em Reais. As demonstrações 
financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007, compreendendo os balanços 
patrimoniais, as demonstrações de resultados, as mutações do patrimônio líquido, as origens e 
aplicações de recursos e as notas explicativas dos exercícios findos nessas datas, foram auditadas pela 
KPMG Auditores Independentes, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil. 

As demonstrações de resultado auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2005 e 2006, referem-se somente ao resultado da distribuição da participação da Companhia 
no Consórcio Redecard. Para o exercicío encerrado em 31 de dezembro de 2007, as 
demonstrações de resultado referem-se: (i) no primeiro trimestre de 2007 à participação da 
Companhia no Consórcio Redecard; e (ii) nos 9 meses encerrados em 31 de dezembro de 2007, ao 
resultado integral das atividades exercidas pela Companhia. Para facilitar a análise das 
demonstrações financeiras auditadas da Companhia, até o exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2006 foi elaborada a Nota Explicativa “Resultado de Participação no 
Consórcio”, que indicava as receitas, as despesas e o lucro operacional do Consórcio Redecard 
como um todo, e não apenas o resultado relativo à participação da Companhia.  

Com o encerramento e liquidação do Consórcio Redecard em 31 de março de 2007, a Companhia 
inclui a Nota Explicativa n.º 17, “Demonstração de Resultados Comparativos” nas demonstrações 
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, para permitir aoleitor das 
demonstrações financeiras da Companhia, a melhor comparação possível entre os resultados históricos 
das atividades operacionais da Companhia como um todo para os exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007. Essa Nota Explicativa n.º 17 está apresentada de forma mais 
detalhada do que as Notas Explicativas número 11 incluídas nas publicações das demonstrações 
financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006, para 
atendermos as normas de apresentação de demonstrações financeiras emitidas pela CVM. 

Desta forma, a Companhia entende que a demonstração de resultado que melhor reflete 
comparativamente suas atividades operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2005, 2006 e 2007, é aquela constante da Nota Explicativa nº 17 “Demonstração de Resultados 
Comparativos” incluida nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2007 e apresentada abaixo. 

61



 

 
Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de Variação % 

 2005 
Part. % Rec. 

Op. Líq. 2006 
Part. % Rec. 

Op. Líq. 2007 
Part. % Rec.  

Op. Líq. 05/06 06/07 
 (R$ milhões) 

Receita Operacional         
Receita Bruta de Serviços................  1.315,0 110,2% 1.570,3 109,8% 1.872,4 111,6% 19,4% 19,2% 
Crédito..............................................  790,8 66,2% 891,7 62,3% 1.032,6 61,5% 12,8% 15,8% 
Débito ...............................................  151,7 12,7% 202,2 14,1% 262,9 15,7% 33,3% 30,0% 
Aluguel de Equipamentos..................  317,7 26,6% 406,3 28,4% 490,0 29,2% 27,9% 20,6% 
Outros...............................................  54,8 4,6% 70,1 4,9% 86,9 5,2% 27,9% 24,0% 
Deduções da Receita Bruta.............  (121,3) (10,2)% (139,6) (9,8)% (193,9) (11,6)% 15,1% 38,9% 
ISS.....................................................  (50,7) (4,2)% (58,8) (4,1)% (68,2) (4,1)% 16,0% 16,0% 
PIS.....................................................  (9,4) (0,8)% (12,3) (0,9)% (21,7) (1,3)% 30,9% 76,4% 
COFINS..............................................  (61,2) (5,1)% (68,5) (4,8)% (104,0) (6,2)% 11,9% 51,8% 

Receita Operacional Líquida ............  1.193,7 100,0% 1.430,7 100,0% 1.678,5 100,0% 19,9% 17,3% 
Custo dos Serviços Prestados ...............  (565,8) (47,4)% (588,6) (41,1)% (566,9) (33,8)% (4,0)% 3,7% 
Lucro Bruto........................................  627,9 52,6% 842,1 58,9% 1.111,6 66,2% 34,1% 32,0% 
Despesas Operacionais.....................  (277,4) (23,2)% (256,0) (17,9)% (300,6) (17,9)% 7,7% (17,4)%
Pessoal ...............................................  (88,2) (7,4)% (115,2) (8,1)% (121,2) (7,2)% (30,6)% (5,2)%
Administrativas...................................  (96,7) (8,1)% (100,4) (7,0)% (110,3) (6,6)% (3,8)% (9,9)%
Marketing ..........................................  (38,9) (3,3)% (42,4) (3,0)% (49,2) (2,9)% (9,0)% (16,0)%
Depreciações e Amortizações .............  (5,1) (0,4)% (8,9) (0,6)% (8,3) (0,5)% (74,5)% 6,7% 
Outras despesas e receitas 

   operacionais .....................................  (48,5) (4,1)% 10,9 0,8% (11,6) (0,7)% N/A N/A
Resultado Financeiro ........................  323,8 27,1% 348,6 24,4% 426,0 25,4% 7,7% 22,2% 
Receitas Financeiras............................  527,7 44,2% 543,6 38,0% 535,1 31,9% 3,0% 1,6% 
Despesas Financeiras ..........................  (203,9) (17,1)% (178,6) (12,5)% (134,6) (8,0)% 12,4% 24,6% 
Outras Despesas e Receitas 

   Financeiras........................................  – N/A (16,4) (1,1)% 25,5 1,5% N/A N/A
Lucro Operacional.............................  674,3 56,5% 934,7 65,3% 1.237,0 73,7% 38,6% 32,3% 
Despesas com Abertura de Capital .....  – N/A – N/A (17,5) (1,0)% N/A N/A
Resultado não Operacional.................  – N/A 29,4 2,1% 16,5 1,0% N/A 43,9% 

Lucro Antes da Contribuição 
Social, Imposto de Renda, das 
Participações e da Reversão dos 
Juros s/Capital Próprio ..................  674,3 56,5% 964,1 67,4% 1.236,0 73,6% 43,0% 28,2% 

Imposto de Renda e  
Contribuição Social........................  (99,0) (8,3)% (149,1) (10,4)% (330,6) (19,7)% (50,6)% N/A

Imposto de Renda ..............................  (72,8) (6,1)% (109,4) (7,6)% (238,4) (14,2)% (50,3)% N/A
Contribuição Social sobre o Lucro ......  (26,2) (2,2)% (39,7) (2,8)% (92,2) (5,5)% (51,5)% N/A

Lucro Antes das Participações e  
da Reversão dos Juros s/  
Capital Próprio ...............................  575,3 48,2% 815,0 57,0% 905,4 53,9% 41,7% 11,1% 

Provisão para participação nos 
   resultados.........................................  (19,4) (1,6)% (26,8) (1,9)% (24,5) (1,5)% (38,1)% 8,6%
Reversão dos Juros s/ Capital Próprio....  – N/A – N/A 16,0 1,0% N/A N/A

Lucro Líquido do Exercício ...............  555,9 46,6% 788,2 55,1% 896,9 53,4% 41,8% 13,8% 

 
As despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro apresentadas nas demonstrações 
de resultado acima para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2006, correspondem 
somente à tributação do resultado da distribuição da participação da Companhia no Consórcio 
Redecard, pois o Lucro Operacional do Consórcio era isento de tributação. Com o encerramento e 
liquidação do Consórcio Redecard em 31 de março de 2007, as despesas de Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro apresentadas nas demonstrações de resultado acima para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2007, correspondem a: (i) tributação do resultado da distribuição da 
participação da Companhia no Consórcio Redecard para o primeiro trimestre daquele exercício; (ii) 
tributação do resultado da Companhia para os nove meses daquele exercício. 
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Desta forma, a Companhia, mediante a utilização de premissas que a sua administração considera 
razoáveis, calculou, para os três exercícios apresentados, o lucro líquido “pro-forma”, que apresenta 
qual seria o lucro líquido estimado pela Redecard caso as receitas e despesas, nos respectivos períodos, 
tivessem pertencido integralmente à Redecard durante todos os períodos. Abaixo é apresentada a 
reconciliação entre o lucro operacional constante da Nota Explicativa n.º 17 “Demonstração de 
Resultados Comparativos” das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007 e o lucro líquido 
“pro-forma” utilizado neste Prospecto: 

 
Exercício Social Encerrado em 

31 de dezembro de 
 2005 2006 2007(1) 

 (R$ milhões) 
Lucro Antes da Contribuição Social, Imposto de Renda, das 

Participações e da Reversão dos Juros s/Capital Próprio(2) ............. 674,3 964,1 1.236,0 
PIS/COFINS Ajustados(3) ............................................................................. (24,5) (31,0) (11,3) 
Lucro “Pro-forma” antes do  

Imposto de Renda e da CSLL ................................................................ 649,8 933,1 1.224,5 
CSLL(4) ...................................................................................................... (58,0) (80,6) (108,1) 
Imposto de Renda(4) .................................................................................. (160,7) (223,8) (300,3) 
Lucro “Pro-Forma” Antes das Participações e da Reversão 

dos Juros sobre Capital Próprio........................................................ 431,1 628,7 816,1 
Provisão para Participação nos Resultados .............................................. (19,4) (26,8) (24,5) 

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio ................................................ – – 16,0 

Lucro Líquido “Pro-Forma” ...................................................................... 411,7 601,9 807,6 
 

 

 (1) Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram calculados com base na aplicação das 
alíquotas de 24%, 9,0%, 1,65% e 7,60%, respectivamente, sobre o resultado de participação no Consórcio Redecard no primeiro trimestre, 
adicionados aos valores reais destes tributos sobre o resultado da Redecard no segundo, terceiro e quarto trimestres. 

(2) O Lucro Antes da Contribuição Social, Imposto de Renda das Participações e da Reversão dos Juros sobre Capital Próprio dos exercícios findos 
em 2005 e 2006, não apresenta o mesmo montante do Lucro Operacional demonstrado na reconciliação do Lucro Líquido Pro-Forma, incluída 
no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Companhia, datado de 11 de julho de 2007, em 
razão da reclassificação dos valores da Provisão para Participação nos Resultados, em atendimento às diretrizes da CVM, antes classificada 
como uma Despesa Operacional, nos dois exercícios indicados naquele Prospecto. 

 (3) Para os exercícios de 2005 e 2006, as alíquotas de PIS e COFINS aplicáveis são as do regime de apuração não-cumulativo que considera as 
receitas, deduzidas dos insumos (por exemplo, custos relativos à telefonia, manutenção de equipamentos, dentre outros). Sobre essa base de 
cálculo são aplicadas as alíquotas de 1,65% e 7,6% de PIS e COFINS, respectivamente. Para maiores informações, vide o item “Principais 
Fontes de Receitas e Custos da Companhia – Receitas Operacionais Líquida – PIS e COFINS”, na seção “Discussão e Análise da Administração 
sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações”, na página 71. Para maiores informações, vide o item “Principais Fontes de Receitas 
e Custos da Companhia – Receitas Operacionais Líquida – PIS e COFINS”, na seção “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação 
Financeira e o Resultado das Operações”, na página 71. 

(4) Para os exercícios de 2005 e 2006, tanto para o cálculo da CSLL quanto para o cálculo do IRPJ foram utilizadas as taxas efetivas apuradas de 
acordo com os livros contábeis e fiscais da Redecard, por isso a proporcionalidade desses tributos é variável em cada um dos períodos. As taxas 
efetivas de CSLL variaram de 8,2% a 9,2%, enquanto as taxas efetivas de Imposto de Renda variaram de 24,3% a 26,0%. 
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 Balanço Patrimonial Consolidado 
 Em 31 de dezembro de 

 2005 %AV(1) 2006 %AV(1) 2007 %AV(1) 
%Var. 
05/06 

%Var. 
06/07 

 (R$ milhões) 

Ativo         
Circulante........................................... 8.100,6 96,8% 10.281,9 97,8% 13.175,0 98,2% 26,9% 28,1% 

Disponível ......................................  13,9 0,2% 215,4 2,0% 24,3 0,2% N/A (88,7)% 
Contas a Receber de Emissores .......  8.006,1 95,7% 9.940,5 94,6% 13.027,7 97,1% 24,2% 31,1% 
Outras Contas a Receber.................  32,6 0,4% 50,7 0,5% 71,1 0,5% 55,5% 40,2% 
Adiantamentos a Terceiros e a 

funcionários ...............................  2,1 0,0% 2,7 0,0% 2,6 0,0% 28,6% (3,7)% 
Imposto de Renda e  

CSLL Diferidos............................  45,3 0,5% 69,2 0,7% 45,4 0,3% 52,8% (34,4)% 
Despesas antecipadas .....................  0,6 0,0% 3,4 0,0% 3,9 0,1% N/A 14,7% 

Não Circulante...................................  266,3 3,2% 229,8 2,2% 235,0 1,8% (13,7)% 2,3% 
Realizável a Longo Prazo..................  61,4 0,7% 54,5 0,5% 38,2 0,3% (11,2)% (29,9)% 

Imposto de Renda e  
CSLL diferidos ............................  48,9 0,6% 40,7 0,4% 27,5 0,2% (16,8)% (32,4)% 

Depósitos Judiciais ..........................  12,5 0,1% 13,8 0,1% 10,7 0,1% 10,4% (22,5)% 
Permanente .......................................  204,9 2,5% 175,3 1,7% 196,8 1,5% (14,4)% 12,3% 

Imobilizado .....................................  583,1 7,0% 677,5 6,5% 803,8 6,0% 16,2% 18,6% 
Depreciação Acumulada .................  (378,2) (4,5)% (502,2) (4,8)% (607,0) (4,5)% (32,8)% 20,9% 

Total do Ativo ...................................  8.366,9 100,0% 10.511,7 100,0% 13.410,0 100,0% 25,6% 27,6% 

         
Passivo         
Circulante...........................................  8.108,2 96,9% 10.263,7 97,7% 12.809,8 95,5% 26,6% 24,8% 

Contas a Pagar a Estabelecimentos .  7.313,3  87,4% 9.420,5 89,6% 11.979,7 89,3% 28,8% 27,2% 
Fornecedores ..................................  12,9 0,2% 22,2 0,2% 20,6 0,2% 72,1% (7,2)% 
Obrigações Trabalhistas ..................  9,9  0,1% 38,6 0,4% 42,7 0,3% N/A 10,6% 
Obrigações Tributárias.....................  8,6  0,1% 29,2 0,3% 68,3 0,5%  N/A N/A 
Empréstimos ...................................  362,0  4,3% 375,7 3,6% 360,8 2,7% 3,8% (4,0)% 
Dividendos a Pagar .........................  56,9 0,7% 69,5 0,6% 206,3 1,5% 22,5% N/A 
Juros Sobre Capital próprio .............  – – – – 13,6 0,1% – 0,0% 
Resultado de Participação no 

Consórcio a Pagar ......................  159,3 1,9% 155,4 1,5% – 0,0% (2,4)% N/A 
Outras Contas a Pagar ....................  185,3  2,2% 152,7 1,5% 117,8 0,9% (17,6)% (22,9)% 

Não Circulante...................................  195,8 2,3% 183,7 1,7% 81,0 0,6% (6,2)% (56,0)% 
Exigível a Longo Prazo .....................          

Provisão para Passivos Contingentes  195,8 2,3% 183,7 1,7% 81,0 0,6% (6,2)% (56,0)% 
Patrimônio Líquido ...........................  62,9 0,8% 64,3 0,6% 519,3 3,9% 2,2% N/A 

Capital Social ..................................  53,6 0,7% 53,6 0,5% 473,6 3,6% 0,0% N/A 
Reserva de lucros ............................  9,3 0,1% 10,7 0,1% 45,7 0,3% 15,1% N/A 

Total do Passivo ................................  8.366,9 100,0% 10.511,7 100,0% 13.410,0 100,0% 25,6% 27,6% 
 
 

(1) Análise vertical. 
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DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O 
RESULTADO DAS OPERAÇÕES 

A discussão a seguir sobre a situação financeira e o resultado das operações da Companhia é baseada em, e deve ser 
lida em conjunto com, as demonstrações financeiras auditadas da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007 e respectivas notas explicativas incluídas neste Prospecto, bem como com as 
informações constantes das seções “Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações”, “Resumo das 
Demonstrações Financeiras” e “Informações Financeiras Selecionadas”. 

As demonstrações financeiras comentadas nesta seção requerem, em sua elaboração, a adoção de estimativas e 
julgamentos que afetam os valores reportados de ativos e passivos e receitas e despesas nos exercícios demonstrados, 
e que estão sujeitos a riscos e incertezas. Os resultados reais poderão diferir substancialmente daqueles indicados 
nessas previsões em decorrência de diversos fatores que afetam os negócios da Companhia, inclusive, entre outros, 
aqueles constantes nas seções “Considerações sobre Estimativas e Projeções” e “Fatores de Risco”, e outras questões 
discutidas neste Prospecto. 

VISÃO GERAL 

A Redecard é uma das companhias líderes da indústria de cartões de pagamento no mercado brasileiro e a principal 
Credenciadora das Bandeiras Mastercard e Diners no Brasil, sendo responsável pelo credenciamento de 
Estabelecimentos para aceitação de cartões de pagamento, bem como pela captura, transmissão, processamento e 
liquidação financeira das Transações realizadas com cartões de crédito e débito dessas Bandeiras. Em 2007, a 
Companhia teve uma participação de 32,9% no valor das Transações com cartões de pagamento no mercado 
brasileiro, que alcançou R$310,8 bilhões, segundo dados preliminares da ABECS. Considerando o volume financeiro 
das transações com cartões de crédito, de débito e de loja (Private Label) nos 12 meses encerrados em 30 de 
setembro de 2007, o valor das Transações com cartões de pagamento representou 19,4% do total do consumo das 
famílias no Brasil no mesmo período, conforme dados divulgados pelo IBGE. Em 2007, a Redecard capturou e 
processou aproximadamente 1,8 bilhão de Transações, o que representou uma taxa média de crescimento anual, 
desde 2003, de 23,3%, em número de Transações capturadas. A Redecard possuía, em dezembro de 2007, mais de 
1,1 milhão de Estabelecimentos credenciados, estando presente em todos os municípios brasileiros dotados de infra-
estrutura de energia elétrica e telecomunicações. Segundo dados de The Nilson Report (edição 876) sobre o mercado 
norte-americano, a Companhia, caso atuasse naquele mercado, com aproximadamente 640 mil Estabelecimentos 
ativos em 2006, ficaria entre as cinco maiores Credenciadoras em número de Estabelecimentos ativos.  

Além da atividade de credenciamento de Estabelecimentos e captura, transmissão, processamento e 
liquidação financeira das Transações com cartões de crédito e débito, a Companhia oferece também outros 
produtos e serviços aos seus clientes, como o aluguel dos equipamentos para captura eletrônica de 
Transações (POS) e a antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos referentes às vendas por eles realizadas 
com cartões de crédito. A combinação de negócios em uma estrutura única, diferentemente do que é 
observado em empresas de credenciamento e processamento em outros países, consiste em um diferencial 
competitivo e explica as elevadas margens da Companhia. A tabela a seguir demonstra os nossos principais 
indicadores financeiros e operacionais para os períodos indicados: 

  

Exercício Encerrado em 
31 de dezembro  

 2005 2006 2007 
Crescimento  
(2005-2007) CAGR 

      

Receita Total (R$ milhões)(1) ..............................................................................................................  1.517,5 1.779,3 2.120,5 39,7% 18,2% 
EBITDA Ajustado (R$ milhões)(2) .......................................................................................................  811,9 1.087,9 1.315,7 62,0% 27,3% 
Margem EBITDA Ajustado(3) ..............................................................................................................  53,5% 61,1% 62,1% 16,1% 7,7% 
Lucro Operacional (R$ milhões) .......................................................................................................  674,3 934,7 1.237,0 83,4% 35,4% 
Lucro Líquido Pro-forma (R$ milhões) .............................................................................................  411,7 601,9 807,8 96,2% 40,1% 
Margem Líquida Pro-forma(4) ............................................................................................................  27,1% 33,8% 38,1% 40,6% 18,6% 
Cartões de Crédito:     
Valor das Transações (R$ milhões) ........................................................................................................  47.285,8 57.240,5 68.641,4 45,2% 20,5% 
Número de Transações (mil) .................................................................................................................  586.830 680.972 781.491 33,2% 15,4% 
Cartões de Débito:     
Valor das Transações (R$ milhões) ........................................................................................................  19.592,1 25.813,7 33.702,5 72,0% 31,2% 
Número de Transações (mil) .................................................................................................................  441.483 559.119 704.934 59,7% 26,4% 
Base de Estabelecimentos Credenciados.........................................................................................  901.448 1.018.776 1.141.077 26,6% 12,5% 
Captura Eletrônica das Transações (%) ...........................................................................................  99,2% 99,9% 99,9% 0,7% 0,4% 
Endividamento Total (R$ milhões)(5).................................................................................................  362,0 375,7 360,8 (0,3)% – 
Contratos de Capital de Giro................................................................................................................  348,6 348,6 348,6 – – 
Juros sobre Contratos de Capital de Giro .............................................................................................  13,4 10,1 12,2 (9,0)% (4,4)% 
Saldos Credores de Contas Correntes Bancárias (reclassificação do Disponível).....................................  – 17,0 – – – 

 

 

(1) Este valor inclui as receitas financeiras obtidas na antecipação de recebíveis, pois a Companhia entende que estas receitas são de caráter operacional devido ao fato de que a Redecard, como Credenciadora, apenas cumpre, antecipadamente, sua 
obrigação de realizar a liquidação financeira da Transação capturada para o Estabelecimento. 

(2)  O EBITDA Ajustado consiste no lucro liquido antes da distribuição do Consórcio, ajustado pelos valores da depreciação e amortização do imposto de renda e contribuição social e pelo montante do resultado financeiro líquido, entretanto, sem 
considerar a exclusão da receita financeira líquida obtida com os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, uma vez que a Companhia entende que os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos fazem parte das 
suas atividades operacionais. O EBITDA Ajustado não é uma medida de acordo com o BR GAAP, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do 
desempenho operacional da Companhia ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a definição de EBITDA Ajustado aqui utilizada pode não ser comparável 
àquelas utilizadas por outras sociedades. EBITDA é usado como uma medida de performance importante, por nossa Administração e investidores. 

(3) Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita operacional líquida da Companhia. 
(4) Margem Líquida Pro-forma é formada pelo lucro líquido Pro-forma dividido pela receita operacional líquida. 
(5) O saldo do endividamento é de curto prazo. Não houve alterações relevantes no endividamento da Companhia entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007. 
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CONJUNTURA ECONÔMICA BRASILEIRA  

O cenário econômico brasileiro tem se caracterizado por variações significativas no crescimento 
econômico e nas taxas inflacionárias e cambiais.  

Os principais indicadores da economia brasileira refletiram significativas melhoras a partir de 2004. O 
PIB cresceu 5,7% e a taxa média anual de desemprego caiu de 12,3% em 31 de dezembro de 2003 
para 11,5% em 31 de dezembro de 2004 nas principais regiões metropolitanas do País, de acordo com 
estimativas de desemprego publicadas pelo IBGE, resultando em um aumento na demanda por bens e 
serviços. O Brasil atingiu superávit fiscal primário de 4,6% do PIB em 31 de dezembro de 2004 e o País 
teve saldo em conta corrente positivo de US$11,7 bilhões. A taxa de inflação, medida pelo IPCA, foi de 
7,6% e a média da taxa de juros TJLP foi de 9,8%. Em 2004, o Real teve apreciação frente ao Dólar de 
8,1% em relação a 2003.  

Entre 31 de dezembro de 2004 e 2005, o Real sofreu apreciação frente ao Dólar de 11,8%. Ainda que 
tenha havido apreciação, o Brasil teve saldo em conta corrente positivo de US$14,0 bilhões, seu maior 
superávit já registrado. A taxa média anual de desemprego decresceu de 11,5% em 31 de dezembro 
de 2004, para 9,8% em 31 de dezembro de 2005 nas principais regiões metropolitanas do Brasil, de 
acordo com estimativas do IBGE. Em 2005, a taxa de inflação, medida pelo IPCA, foi de 5,7% e a 
média da taxa de juros TJLP foi de 9,8% ao ano. O PIB cresceu 2,9% no mesmo ano. 

No ano de 2006, o Real manteve sua tendência e teve apreciação frente ao Dólar de 8,7% entre 31 de 
dezembro de 2005 e 2006. Mesmo com a apreciação, o Brasil alcançou saldo em conta corrente 
positivo de US$13,5 bilhões. A taxa média anual de desemprego cresceu de 9,8% em 31 de dezembro 
de 2005 para 10,0% em 31 de dezembro de 2006 nas principais regiões metropolitanas do Brasil, de 
acordo com estimativas do IBGE. Em 2006, a taxa de inflação, medida pelo IPCA, foi de 3,1% e a 
média da taxa de juros TJLP foi de 7,9% ao ano. 

O Real manteve sua tendência e teve apreciação frente ao Dólar de 17,2% em dezembro de 2007. Em 
31 de dezembro de 2007, a taxa de inflação, medida pelo IPCA, foi de 4,46% e a média da taxa de 
juros TJLP foi de 6,25% ao ano. 

A tabela abaixo apresenta o crescimento do PIB, inflação, taxas de juros e taxa de câmbio para o Dólar 
nos períodos indicados: 

 Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de 
 2003 2004 2005 2006 2007 
      

Crescimento do PIB(1) .................................. 1,1% 5,7% 2,9% 3,7% 5,4% 
Inflação (IGP-M)(2) ....................................... 8,7% 12,4% 1,2% 3,8% 7,7% 
Inflação (IPCA)(3).......................................... 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 
CDI(4) .......................................................... 16,9% 17,5% 18,2% 13,1% 11,8% 
TJLP(5) ......................................................... 11,0% 9,8% 9,8% 6,8% 6,2% 
Valorização (desvalorização)  

do Real frente ao Dólar .......................... 18,2% 8,1% 11,8% 8,7% 17,2% 
Taxa de câmbio (fechamento)  

R$ por US$1,00 ..................................... R$2,889 R$2,654 R$2,341 R$2,138 R$1,771 
Taxa média de câmbio —  

R$ por US$1,00(6) ................................... R$3,071 R$2,927 R$2,435 R$2,177 R$1,948 
 

 

(1) O PIB do Brasil informado em tais períodos já utiliza a nova metodologia do IBGE. 
(2) A inflação (IGP-M) é o índice geral de preço do mercado medido pela FGV, representando os dados acumulados nos últimos 12 meses 

de cada período. 
(3) A inflação (IPCA) é um índice de preços ao consumidor medido pelo IBGE, representando os dados acumulados nos últimos 12 meses 

de cada período. 
(4) A Taxa DI é a média das taxas dos depósitos interfinanceiros praticados durante o dia no Brasil (acumulada para o mês do fim do 

período, anualizada). 
(5) Representa a taxa de juros aplicada pelo BNDES para financiamento de longo prazo (fim do período). 
(6) Média das taxas de câmbio do último dia de cada mês durante o período. 
Fonte: BNDES, BACEN, FGV e IBGE. 
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FATORES QUE AFETAM OS RESULTADOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA 

Inflação  

A inflação afeta os custos dos principais contratos firmados pela Companhia com seus fornecedores, 
em particular os contratos celebrados com (i) as operadoras de telefonia fixa e móvel, devido aos 
reajustes dos preços estarem atrelados à variação do IGP-M; e (ii) os fornecedores de serviços de 
processamento de dados, que se utilizam de grande quantidade de mão-de-obra, cuja remuneração é 
corrigida pela inflação. Os custos decorrentes da inflação são automaticamente refletidos no valor das 
Transações com cartões de crédito e débito, e, uma vez que a receita da Companhia constitui-se da 
Taxa de Administração, as receitas da Companhia são indiretamente ajustadas pela inflação. 

Taxas de Juros 

O negócio de recebíveis que a Companhia faz aos Estabelecimentos é influenciado pela liquidez de 
curto prazo da Companhia. Os recebíveis dos Estabelecimentos são antecipados, em média, em 
47 dias. Caso a Companhia venha a enfrentar dificuldades na sua liquidez de curto prazo, ela pode 
solicitar a antecipação de seus recebíveis aos Emissores. Entretanto, essa antecipação de recebíveis da 
Companhia junto aos Emissores ou qualquer obtenção de recursos no mercado financeiro está sujeita 
às variações das taxas de juros referenciais.  

A Companhia não experimentou dificuldades ou apurou perdas financeiras decorrentes da volatilidade 
de juros nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007.  

Câmbio 

Os equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS), assim como as suas peças de manutenção, 
têm seus preços de aquisição referenciados ao Dólar. Dessa forma, as variações de cotação da moeda 
norte-americana podem vir a afetar os resultados operacionais da Companhia. No ano de 2003, devido à 
expressiva desvalorização do Real, a Companhia diminuiu o nível de investimentos na expansão da base 
instalada de equipamentos, pois houve um descompasso entre a evolução dos preços de locação e os 
preços de aquisição de equipamentos. No exercício seguinte, em 2003, a Companhia revisou os preços de 
manutenção dos equipamentos junto aos seus fornecedores e o resultado foi a concessão aos 
fornecedores de aumento de preços acima dos índices de inflação. Isso fez com que as Credenciadoras 
pesquisassem novos equipamentos de outros fornecedores e, ao longo dos últimos três anos, tanto a 
apreciação do Real quanto a entrada de novos fornecedores têm causado a redução dos preços de 
aquisição e de manutenção dos equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS). Esse ganho 
de custos tem sido repassado aos Estabelecimentos, pela Companhia, mediante a diminuição do preço 
médio de aluguel por equipamento. Além desses fatores, não há compromissos relevantes em moeda 
estrangeira que possam afetar substancialmente os resultados operacionais da Companhia.  

Ampliação do uso do cartão de pagamento 

Os resultados operacionais da Companhia são afetados pelo uso dos cartões de pagamento no País. 
Segundo dados do Banco Central, a utilização do cheque em Transações sem o uso de dinheiro caiu de 
52,1% em 2001, para 23,5% em 2006, enquanto o uso de cartões subiu de 21,0% para 46,0% no 
mesmo período. Comparando esses dados com as estatísticas do BIS (Bank of International Settlement), 
o Brasil foi o País onde ocorreu mais rapidamente a substituição da utilização do cheque pelo cartão de 
pagamento. Entretanto, há no País alguns obstáculos relevantes que podem impactar a tendência de 
substituição da utilização do cheque pelo cartão de pagamento, tais como a restrição do acesso dos 
consumidores de baixa renda ao sistema bancário; e a informalidade e a elisão fiscal. 
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CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

A seguir é apresentada a descrição das principais práticas contábeis que atualmente afetam a situação 
financeira e resultado das operações da Companhia e que exigem que a administração da Companhia 
adote determinadas estimativas e premissas, extraídas da experiência histórica e de outros fatores 
considerados razoáveis e relevantes, incluindo estimativas e premissas relacionadas às provisões para 
créditos de liquidação duvidosa e para passivos contingentes, bem como para determinar a taxa de 
depreciação e vida útil dos equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS). A adoção dessas 
estimativas e premissas requer que a administração da Companhia faça julgamentos referentes aos 
efeitos sobre a sua situação financeira e o seu resultado das operações de questões que são 
inerentemente incertas. Caso a administração da Companhia decida alterar tais estimativas e premissas, a 
situação financeira e o resultado das operações da Companhia podem ser afetados de modo relevante.  

Neste sentido, seguem abaixo informações relativas às principais práticas contábeis adotadas pela 
Companhia. Veja as notas explicativas às demonstrações financeiras para maiores informações sobre as 
práticas contábeis abaixo e as demais práticas contábeis adotadas pela Companhia. 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nas análises de riscos de 
realização dos créditos a receber de Emissores e dos Estabelecimentos, principalmente com base no 
histórico de inadimplência. As provisões foram constituídas em valores considerados, pela 
administração da Companhia, suficientes para cobertura de eventuais perdas. Nos exercícios 
encerrados em 31 de dezembro de 2006 e 2007, não foi necessária a constituição de provisão para 
contas a receber de Emissores. A Companhia constituiu, nesses períodos, provisão sobre os valores (i) 
de aluguel dos equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) instalados nos 
Estabelecimentos que não estão ativos, ou seja, que não estejam realizando Transações, e (ii) das 
Transações não reconhecidas pelos Portadores (chamado de Chargeback). Todas estas provisões foram 
reconhecidas no resultado de participação no Consórcio Redecard e da Redecard, onde aplicável. 

Passivos Contingentes 

Os passivos contingentes decorrem de processos judiciais inerentes ao curso normal dos negócios da 
Companhia. As contingências são avaliadas pelos advogados internos, advogados externos e peritos 
contratados pela Companhia e são quantificadas utilizando-se de critérios que permitam a sua mensuração de 
forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor. Para as contingências classificadas como 
prováveis, são constituídas provisões; para as contingências consideradas possíveis, há somente divulgação dos 
riscos, sem que seja constituída provisão; para as contingências classificadas como remotas, não há divulgação 
dos riscos, nem constituição de provisões. A política de provisionamento da Companhia é de constituir 
provisões para 100% dos valores envolvidos para as contingências tributárias e trabalhistas. Para as 
contingências cíveis, a provisão é constituída com base na evolução dos processos e considerando a opinião 
dos advogados externos contratados pela Companhia. Os valores provisionados para os processos de natureza 
cível se referem àqueles cuja probabilidade de perda é considerada provável. 

Redução ao Valor Recuperável dos Ativos, Depreciação e Amortização 

A Companhia reavalia, 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, a Companhia utiliza 
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.  
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A Companhia reconhece as despesas de depreciação do imobilizado no método linear. A vida útil dos 
ativos é revisada periodicamente baseada em fatos e circunstâncias existentes. Devido à natureza dos 
negócios da Companhia, a determinação da vida útil requer um grau de julgamento considerável. Se a 
Companhia for requerida a alterar materialmente as premissas utilizadas, as despesas de depreciação, as 
perdas por obsolescência e o valor contábil dos ativos imobilizados poderiam ser materialmente diferentes. 
No decorrer de 2005, com base em parecer técnico emitido por empresa especializada e em conformidade 
com a legislação vigente, a taxa de depreciação para os equipamentos para captura eletrônica de Transações 
(POS) foi alterada de 20,0% para 33,3% ao ano com o objetivo de melhor refletir a vida útil econômica 
desses equipamentos nos resultados da Companhia. 

RECONCILIAÇÃO DO EBITDA AJUSTADO 

Tendo em vista a natureza das atividades da Companhia, as receitas financeiras e despesas financeiras 
decorrentes das operações de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, por estarem diretamente 
relacionadas às suas atividades como Credenciadora, foram consideradas receitas e despesas operacionais e, 
portanto, adicionados ao lucro líquido antes da distribuição do Consórcio para o cálculo do EBITDA Ajustado. A 
tabela abaixo apresenta o cálculo do EBITDA Ajustado para os exercícios sociais indicados: 

 
Exercício Social Encerrado  

em 31 de dezembro de 

 2005 2006 2007 

 (R$ milhões) 
Lucro Líquido antes da distribuição do Consórcio 555,8 788,2 896,9 
(+) Depreciação e amortização................................................................................ 157,1 134,2 113,4 
(-) Resultado Financeiro .......................................................................................... (323,8) (348,6) (426,0) 
(+) IRPJ e CSLL ....................................................................................................... 99,0 149,1 330,6 
(+) Resultado financeiro líquido decorrente da antecipação de 

recebíveis aos Estabelecimentos ......................................................................... 323,8 365,0 400,2 
EBITDA Ajustado(1) ................................................................................................. 811,9 1.087,9 1.315,7 
 

 

 (1) O EBITDA Ajustado não é uma medida de acordo com o BR GAAP, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve 
ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional da Companhia ou como substituto para o 
fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a definição de EBITDA Ajustado aqui 
utilizada pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras sociedades.  

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

Recentemente foi sancionada a Lei nº. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que altera e revoga alguns 
dispositivos da Lei das Sociedades por Ações, em especial o capítulo de demonstrações financeiras, a 
fim de atualizar as regras contábeis brasileiras, aumentar o grau de transparência das demosntrações 
financeiras em geral e aproximá-las aos padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais 
mercados de valores mobiliários. Dentre as principais mudanças, destacamos: (i) a alteração da 
demonstração do resultado do exercício; (ii) a alteração da classificação das contas do ativo e do 
passivo; e (iii) a criação de novos critérios de avaliação do ativo e do passivo. A nova lei entrou em vigor 
em 1º de janeiro de 2008 e afetará a forma de elaboração das demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2008 e seguintes, bem 
como as informações trimestrais daqueles exercícios, as quais estarão sujeitas às novas regras. 

A Administração da Companhia está estudando os eventuais impactos nas demonstrações financeiras 
produzidos pela aprovação da nova Lei. 

PRINCIPAIS FONTES DE RECEITAS E CUSTOS DA COMPANHIA 

As principais fontes de receitas e custos são decorrentes da captura, da transmissão, do processamento 
e da liquidação financeira das Transações realizadas com cartões de crédito e débito das Bandeiras 
MasterCard e Diners. Consistem, basicamente, (i) da Taxa de Administração cobrada dos Estabelecimentos 
sobre o valor das Transações com os cartões de crédito e de débito dessas Bandeiras, e (ii) de custos 
relacionados a essas atividades, tais como: manutenção de equipamentos, processamento, atendimento, 
telefonia, dentre outros.  
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A seguir é apresentada uma tabela contendo a comparação de cada receita e despesa em relação à 
receita operacional líquida nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007: 

 Variação % 

 2005 

Part. % 
Rec. 

Op. Líq. 2006 

Part. % 
Rec. 

Op. Líq. 2007 

Part. % 
Rec. 

Op. Líq. 05/06 06/07 
Receita Operacional  (R$ milhões) 

Receita Bruta de Serviços ....................  1.315,0 1,1 1.570,3 109,8% 1.872,4 111,6% 19,4% 19,2% 
Crédito ...................................................  790,8 0,7 891,7 62,3% 1.032,6 61,5% 12,8% 15,8% 
Débito ....................................................  151,7 12,7% 202,2 14,1% 262,9 15,7% 33,3% 30,0% 
Aluguel de Equipamentos .......................  317,7 26,6% 406,3 28,4% 490,0 29,2% 27,9% 20,6% 
Outros ....................................................  54,8 4,6% 70,1 4,9% 86,9 5,2% 27,9% 24,0% 
Deduções da Receita Bruta..................  (121,3) (10,2)% (139,6) (9,8)% (193,9) (11,6)% (15,1)% (38,9)%
ISS ..........................................................  (50,7) (4,2)% (58,8) (4,1)% (68,2) (4,1)% (16,0)% (16,0)%
PIS ..........................................................  (9,4) (0,8)% (12,3) (0,9)% (21,7) (1,3)% (30,9)% (76,4)%
COFINS ...................................................  (61,2) (5,1)% (68,5) (4,8)% (104,0) (6,2)% (11,9)% (51,8)%

Receita Operacional Líquida ...................  1.193,7 100,0% 1.430,7 100,0% 1.678,5 100,0% 19,9% 17,3% 
Custo dos Serviços Prestados ......................  (565,8) (47,4)% (588,6) (41,1)% (566,8) (33,8)% (4,0)% 3,7% 
Lucro Bruto...............................................  627,9 52,6% 842,1 58,9% 1.111,7 66,2% 34,1% 32,0% 
Despesas Operacionais............................  (277,4) (23,2)% (256,0) (17,9)% (300,5) (17,9)% 7,7% (17,4)%

Pessoal....................................................  (88,2) (7,4)% (115,2) (8,1)% (121,2) (7,2)% (30,6)% (5,2)%
Administrativas .......................................  (96,7) (8,1)% (100,4) (7,0)% (110,3) (6,6)% (3,8)% (9,9)%
Marketing...............................................  (38,9) (3,3)% (42,4) (3,0)% (49,2) (2,9)% (9,0)% (16,0)%

Depreciações e Amortizações .....................  (5,1) (0,4)% (8,9) (0,6)% (8,3) (0,5)% (74,5)% 6,7% 
Outras despesas e receitas operacionais......  (48,5) (4,1)% 10,9 0,8% (11,5) (0,7)% N/A N/A 
Resultado Financeiro ...............................  323,8 27,1% 348,6 24,4% 426,0 25,4% 7,7% 22,2% 
Receitas Financeiras ....................................  527,7 44,2% 543,6 38,0% 535,1 31,9% 3,0% (1,6)%
Despesas Financeiras ..................................  (203,9) (17,1)% (178,6) (12,5)% (134,6) (8,0)% 12,4% 24,6% 
Outras Despesas e Receitas Financeiras .......  – N/A (16,4) (1,1)% 25,1 1,5% N/A N/A 

Lucro Operacional....................................  674,3 56,5% 934,7 65,3% 1.236,8 73,7% 38,6% 32,3% 

 
Descrição das Principais Linhas da Demonstração de Resultado de Receitas 
Operacionais Líquidas 

Receitas Operacionais 

A principal fonte de receitas da Companhia decorre da captura, da transmissão, do processamento e da 
liquidação de Transações comerciais e financeiras efetuadas com cartões de crédito e de débito das 
Bandeiras MasterCard e Diners. Essas receitas são calculadas mediante a aplicação de um percentual 
negociado com os Estabelecimentos (denominada de Taxa de Administração), incidente sobre o valor das 
Transações capturadas, sendo apropriadas ao resultado na data do processamento da respectiva Transação, 
líquida do valor da Taxa de Intercâmbio devida aos Emissores. A realização dessas receitas ocorre quando a 
Companhia recebe do Emissor o valor correspondente à Transação capturada, líquida do valor da Taxa de 
Intercâmbio. Este momento se dá, em média, vinte e oito dias após a data da captura da Transação com 
cartões de crédito, e de um dia após a data da captura da Transação com cartões de débito. A Companhia 
faz o pagamento do valor correspondente à Transação realizada com cartão de crédito, líquido da Taxa de 
Administração, no prazo de trinta dias, em média, após o processamento da respectiva Transação. Nas 
Transações de cartão de crédito com parcelamento, a realização da receita da Taxa de Administração 
também se dá quando a Companhia recebe dos Emissores o valor correspondente à cada parcela.  

Adicionalmente, a Companhia aufere receitas de aluguel dos equipamentos para captura eletrônica de 
Transações (POS). Os valores de aluguel dos equipamentos variam de acordo com diversos critérios, como, 
por exemplo, o ramo de negócio do Estabelecimento e a sua localidade, sendo formalizados mediante um 
contrato de locação de tecnologia. A cobrança dos valores de aluguel de equipamentos independe da 
utilização do equipamento pelo Estabelecimento, sendo descontado o valor correspondente ao aluguel 
quando a Companhia faz o pagamento dos valores das Transações ao Estabelecimento.  

A Companhia tem outras fontes de receitas decorrentes de prestação de serviços, tais como as 
decorrentes dos cartões de benefício (Voucher), cartões de loja (Private Label), bem como da consulta 
de cheques, em que aufere tarifas unitárias por Transação capturada.  
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ISS 

Sobre as receitas da Companhia incide ISS sobre as receitas provenientes da Taxa de Administração 
cobrada dos Estabelecimentos sobre as Transações, bem como sobre (i) as receitas de prestação de 
serviços de consulta de cheques; e (ii) as tarifas cobradas dos parceiros nos negócios de cartões de 
benefícios (Voucher) e de cartões de loja (Private Label). O ISS não incide sobre as receitas decorrentes 
(i) do aluguel dos equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) e (ii) da Taxa de Desconto 
Comercial cobrada dos Estabelecimentos.  

PIS e COFINS 

Até 31 de março de 2007, eram aplicados os dois regimes de cálculo e incidência do PIS e da COFINS 
sobre as receitas de prestação de serviços da Companhia (exceto as receitas financeiras). No regime 
chamado “cumulativo”, as alíquotas eram de 0,65% e 4,0% para o PIS e a COFINS, respectivamente. 
O regime “cumulativo” era usado pelos membros do Consórcio Redecard que eram instituições 
financeiras. O Itaucard e o Unibanco sempre estiveram sob esse regime, enquanto o Citibank passou a 
estar sob o regime cumulativo a partir de junho de 2006, quando a FNC, instituição não-financeira, 
cedeu a participação acionária que detinha na Redecard para o Citibank.  

No outro regime, denominado “não-cumulativo”, as alíquotas eram de 1,65% e 7,6% para o PIS e a 
COFINS, respectivamente. Esse regime era utilizado pela Redecard sobre as suas receitas de prestação 
de serviços (exceto as receitas financeiras) resultantes do Consórcio Redecard. 

Em 31 de março de 2007, de acordo com “Termo de Distrato do Consórcio Redecard”, os membros do 
Consórcio Redecard aprovaram a sua dissolução e liquidação. A partir de 1º de abril de 2007, a Redecard 
passou a exercer, em nome próprio, todas as atividades até então de responsabilidade do Consórcio 
Redecard, relativas à operacionalização e funcionamento do Sistema Redecard. As obrigações, direitos, 
receitas, despesas e resultados financeiros e operacionais são integralmente da Redecard. 

Os efeitos observados na Redecard estão ligados diretamente ao cálculo dos impostos, especialmente 
PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Em relação ao PIS e COFINS, as alíquotas aplicadas sobre as receitas 
operacionais, de acordo com as regras da não-cumulatividade estabelecidas pela Lei 10.637/02 e 
10.833/03, ou seja, às alíquotas de 1,65% para o PIS, e 7,6% para a COFINS. Essa alteração trouxe um 
efeito desfavorável no resultado da Companhia. Anteriormente, as alíquotas praticadas para os 
membros do Consórcio Redecard eram aquelas do método cumulativo (0,65% para o PIS, e 4,0% para 
a COFINS). Esse efeito, em 2007, foi de, aproximadamente, R$50,7 milhões, ou seja, 3,0% sobre as 
receitas operacionais da Companhia. Para o IRPJ e CSLL, a alteração está na base de cálculo, que passa 
ser o Lucro antes do IRPJ da Redecard. Anteriormente, o Lucro antes do IRPJ era distribuído para os 
membros do Consórcio Redecard e a tributação para a Redecard era apenas a parcela que detinha no 
Consórcio Redecard.  

Receitas Financeiras Líquidas  

As receitas financeiras são provenientes da Taxa de Desconto Comercial obtida nas operações de 
antecipação de recebíveis efetuadas com os Estabelecimentos. São antecipados os recebíveis das 
Transações com os cartões de crédito das Bandeiras MasterCard e Diners capturadas pela Companhia.  

A realização dessa receita ocorre quando a Companhia faz o pagamento ao Estabelecimento, 
liquidando, assim, o valor do seu passivo (registrado na linha “Contas a Pagar – Estabelecimentos”).  

A despesa financeira correspondente à antecipação de recebíveis da Redecard pelos Emissores é 
contabilizada no momento em que a Companhia obtém os recursos necessários para efetuar a 
antecipação dos recebíveis aos Estabelecimentos.  
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A Companhia entende que as receitas financeiras líquidas obtidas na antecipação de recebíveis aos 
Estabelecimentos são uma receita de caráter operacional devido ao fato de que a Redecard, como 
Credenciadora, apenas cumpre, antecipadamente, sua obrigação de realizar a liquidação financeira da 
Transação capturada para o Estabelecimento, cujos valores estão demonstrados no quadro a sequir.  

Exercício Social Encerrado    
 em 31 de dezembro de  Variação % 

 2005 

Part.% 
Receita 

total 2006 

Part.% 
Receita 

total 2007 

Part.% 
Receita 

total 2005/06 2006/07
 (R$ milhões) 

Receita Operacional          
Receita Bruta de Serviços......................... 1.315,0 86,7% 1.570,3 88,3% 1.872,4 88,3% 19,4% 19,2% 
Crédito........................................................ 790,8 52,1% 891,7 50,1% 1.032,6 48,7% 12,8% 15,8% 
Débito......................................................... 151,7 10,0% 202,2 11,4% 262,9 12,4% 33,3% 30,0% 
Aluguel de Equipamentos............................ 317,7 20,9% 406,3 22,8% 490,0 23,1% 27,9% 20,6% 
Outros......................................................... 54,8 3,6% 70,1 3,9% 86,9 4,1% 27,9% 24,0% 
Deduções da Receita Bruta ...................... (121,3) (8,0)% (139,6) (7,8)% (193,9) (9,1)% (15,1)% (38,9)%
ISS............................................................... (50,7) (3,3)% (58,8) (3,3)% (68,2) (3,2)% (16,0)% (16,0)%
PIS .............................................................. (9,4) (0,6)% (12,3) (0,7)% (21,7) (1,0)% (30,9)% (76,4)%
COFINS ....................................................... (61,2) (4,0)% (68,5) (3,8)% (104,0) (4,9)% (11,9)% (51,8)%

Receita Operacional Serviços Líquida(a)....... 1.193,7 78,7% 1.430,7 80,4% 1.678,5 79,2% 19,9% 17,3% 
Receita Financeira Líquida(b) ........................ 323,8 21,3% 348,6 19,6% 426,0 20,1% 7,7% 22,2% 
Receitas Financeiras(1) ...................................... 527,7 34,8% 543,6 30,6% 535,1 25,2% 3,0% (1,6)%
Despesas Financeiras....................................... (203,9) (13,4)% (178,6) (10,0)% (134,6) (6,3)% 12,4% 24,6% 
Outras Despesas e Receitas Financeiras ........... –  (16,4) (0,9)% 25,5 1,2% n/a n/a 
Reversão dos Juros s/ Capital Próprio(c)............. –  –  16,0 0,8% n/a n/a 

Receita Total(a+b+c)........................................... 1.517,5 100,0% 1.779,3 100,0% 2.120,5 100,0% 14,7% 19,2% 
 

 

(1) Inclui o valor de R$16,0 milhões referente ao valor dos juros sobre o capital próprio, segundo a Deliberação CVM nº 207/96. 

Custo dos Serviços Prestados 

Os principais itens de custos dos serviços prestados são relativos a: (i) tarifas pagas às Bandeiras; (ii) gastos 
com a rede de captura de Transações e com as operadoras de telefonia; (iii) despesas de processamento de 
dados; (iv) gastos com o serviço de atendimento telefônico aos Estabelecimentos; (v) despesas com a 
manutenção dos equipamentos POS; (vi) gastos com os materiais utilizados pelos Estabelecimentos na 
captura de Transações, e (vii) credenciamento de novos Estabelecimentos por meio de agências bancárias e 
empresas prestadoras de serviços (EPS). 

Depreciação de Equipamentos de Captura 

A despesa com depreciação de equipamentos de captura inclui os valores da depreciação dos equipamentos 
POS, assim como da infra-estrutura da rede de captura. 

Despesas Operacionais 

As despesas operacionais da Companhia incluem as despesas com pessoal, administrativas, marketing, 
depreciações e amortizações e outras despesas operacionais. 

Despesas com Pessoal 

As despesas com pessoal incluem despesas com salários e benefícios pagos, contribuição social, tais 
como INSS e FGTS, bem como planos de previdênca e de saúde para empregados. 
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Despesas Administrativas 

As principais despesas administrativas estão relacionadas a: (i) infra-estrutura predial, que inclui aluguel 
e manutenção de imóveis; (ii) manutenção dos sistemas administrativos; (iii) serviços profissionais 
contratados, como auditores e advogados externos; (iv) viagens e locomoções; (v) materiais de 
escritório, impressão e processamento de documentos; (vi) telecomunicação corporativa; e (vii) provisão 
de ações cíveis. 

Despesas com Marketing 

As prinsicpais despesasa com marketing incluem gastos com campanhas publicitárias com a MasterCard, 
bem como propagandas, ambos para incentivar o aumento da aceitação de cartões de pagamento. 

Depreciação e Amortização 

As despesas com depreciação e amortização incluem os equipamentos de informática e de automação 
de escritório, bem como as amortizações de benfeitorias efetuadas em imóveis alugados.  

Outras Despesas e Receitas Operacionais 

As outras despesas e receitas operacionais incluem: (i) gastos e/ou recuperações das perdas 
operacionais; (ii) provisão para devedores duvidosos no pagamento de aluguel de equipamentos de 
captura; e (iii) outras. 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÃO E ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL 

Resultados das Operações em 2005, 2006 e 2007 

A tabela abaixo apresenta um resumo da composição da receita total da Companhia e as variações 
ocorridas nos períodos apresentados:  

Exercício Social Encerrado    
 em 31 de dezembro de  Variação % 

 2005 

Part.% 
Receita 

total 2006 

Part.% 
Receita 

total 2007 

Part.% 
Receita 

total 2005/06 2006/07
 (R$ milhões) 

Receita Operacional          
Receita Bruta de Serviços ................... 1.315,0 86,7% 1.570,3 88,3% 1.872,4 88,3% 19,4% 19,2% 
Crédito .................................................. 790,8 52,1% 891,7 50,1% 1.032,6 48,7% 12,8% 15,8% 
Débito ................................................... 151,7 10,0% 202,2 11,4% 262,9 12,4% 33,3% 30,0% 
Aluguel de Equipamentos ...................... 317,7 20,9% 406,3 22,8% 490,0 23,1% 27,9% 20,6% 
Outros ................................................... 54,8 3,6% 70,1 3,9% 86,9 4,1% 27,9% 24,0% 
Deduções da Receita Bruta................. (121,3) (8,0)% (139,6) (7,8)% (193,9) (9,1)% (15,1)% (38,9)%
ISS ......................................................... (50,7) (3,3)% (58,8) (3,3)% (68,2) (3,2)% (16,0)% (16,0)%
PIS ......................................................... (9,4) (0,6)% (12,3) (0,7)% (21,7) (1,0)% (30,9)% (76,4)%
COFINS .................................................. (61,2) (4,0)% (68,5) (3,8)% (104,0) (4,9)% (11,9)% (51,8)%

Receita OperacionalServiços Líquida(a) .. 1.193,7 78,7% 1.430,7 80,4% 1.678,5 79,2% 19,9% 17,3% 
Receita Financeira Líquida(b) ................... 323,8 21,3% 348,6 19,6% 426,0 20,1% 7,7% 22,2% 
Receitas Financeiras(1) ................................. 527,7 34,8% 543,6 30,6% 535,1 25,2% 3,0% (1,6)%
Despesas Financeiras ................................. (203,9) (13,4)% (178,6) (10,0)% (134,6) (6,3)% 12,4% 24,6% 
Outras Despesas e Receitas Financeiras ...... –  (16,4) (0,9)% 25,5 1,2% n/a n/a 
Reversão dos Juros s/ Capital Próprio(c) ....... –  –  16,0 0,8% n/a n/a 

Receita Total(a+b+c) ..................................... 1.517,5 100,0% 1.779,3 100,0% 2.120,5 100,0% 14,7% 19,2% 
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Abaixo segue tabela com reconciliação do lucro líquido “pro-forma” para os períodos indicados: 
 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de 

 2005 2006 2007 
 (R$ milhões) 

Lucro Antes da CSLL, IRPJ, das Participações e da  
Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio .................................... 674,3 964,1 1.236,0 

PIS/COFINS Ajustados(1) ............................................................................. (24,5) (31,0) (11,3) 
Lucro “Pro-forma” antes do IRPJ e da CSLL............................................... 649,8 933,1 1.224,5 
CSLL(2) ...................................................................................................... (58,0) (80,6) (108,1) 
IRPJ(2) ........................................................................................................ (160,7) (223,8) (300,3) 
Lucro “Pro-Forma” Antes das Participações e da  

Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio .................................... 431,1 628,7 816,1 
Provisão para Participação nos Resultados..................................................... (19,4) (26,8) (24,5) 
Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio.................................................... – – 16,0 
Lucro Líquido “Pro-Forma” ................................................................................ 411,7 601,9 807,6 
 

 

(1) Para os exercícios de 2005 e 2006, as alíquotas de PIS e COFINS aplicáveis são as do regime de apuração não-cumulativo que considera as receitas, deduzidas 
dos insumos (por exemplo, custos relativos à telefonia, manutenção de equipamentos, dentre outros). Sobre essa base de cálculo são aplicadas as alíquotas de 
1,65% e 7,6% de PIS e COFINS, respectivamente. Para maiores informações, vide o item “Principais Fontes de Receitas e Custos da Companhia – Receitas 
Operacionais Líquida – PIS e COFINS”, na seção “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações”, na 
página 71. Para maiores informações, vide o item “Principais Fontes de Receitas e Custos da Companhia – Receitas Operacionais Líquida – PIS e COFINS” 
desta Seção, na página 71.  

(2) Para os exercícios de 2005 e 2006, tanto para o cálculo da CSLL quanto para o cálculo do IRPJ foram utilizadas as taxas efetivas apuradas de 
acordo com os livros contábeis e fiscais da Redecard, por isso a proporcionalidade desses tributos é variável em cada um dos períodos. As taxas 
efetivas de CSLL variaram de 8,2% a 9,2%, enquanto as taxas efetivas de IRPJ variaram de 24,3% a 26,0%. 

 
Comparação dos Resultados Operacionais nos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 

Receita Total 

A receita total apresentou um crescimento de R$341,2 milhões, ou 19,2%, para R$2.120,5 milhões em 
2007, comparado a R$1.779,3 milhões em 2006. O aumento da receita foi decorrente dos fatores 
descritos abaixo. 

Receitas de Serviços 

As receitas de serviços apresentaram um crescimento de R$302,1 milhões, ou 19,2%, para 
R$1.872,4 milhões em 2007, comparado a R$1.570,3 milhões em 2006. Esse aumento decorreu, 
principalmente, das seguintes variações: 

(i) aumento de R$140,9 milhões, ou 15,8%, na receita proveniente da Taxa de Administração 
cobrada dos Estabelecimentos pela captura de Transações realizadas com cartões de crédito, 
devido ao crescimento de 19,9% no valor das Transações, em razão do forte movimento 
registrado no comércio em 2007, conforme divulgado amplamente na imprensa. O aumento 
na receita não refletiu integralmente o crescimento de 19,9% no valor total das Transações 
realizadas com cartões de crédito em decorrência: a) do aumento do valor da Taxa de 
Intercâmbio, a partir de 27 de março de 2006, data da implementação da nova tabela de Taxa 
de Intercâmbio; b) do aumento do valor da Taxa de Intercâmbio das Transações parceladas 
sem juros da Bandeira MasterCard a partir de 24 de outubro de 2007; e c) da equiparação 
das tabelas de Taxa de Intercâmbio entre as Bandeiras Diners e MasterCard, a partir de 
25 de novembro de 2007. 

(ii) aumento de R$60,7 milhões, ou 30,0%, na receita proveniente da Taxa de Administração pela 
captura de Transações realizadas com cartões de débito, devido ao crescimento de 30,6% no 
valor das Transações, decorrente do forte movimento no comércio em 2007, conforme 
divulgado pela imprensa. 
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(iii) aumento da receita de aluguel de equipamentos (POS), no montante de R$83,7 milhões, 
representando crescimento de 20,6% em relação ao mesmo período de 2006, em razão, 
principalmente, do crescimento do número desses equipamentos locados aos Estabelecimentos. 

(iv) aumento nas Outras Receitas, no montante de R$16,8 milhões, ou 24,0%, quando comparado 
com o mesmo período do ano anterior. Estas receitas incluem: (a) receita de consulta de cheque 
(usando base de dados da Serasa), (b) receita com a captura de Transações com cartões benefício 
(alimentação, refeição, etc); (c) receita com a captura de Transações com cartões de loja (private 
label); e d) receita de Trava de Domicilio Bancário, cobrada dos Bancos Emissores, conforme 
seção “Sumário da Companhia – Estratégias da Companhia”, na página 18 deste Prospecto.  

ISS 

O recolhimento do ISS apresentou um crescimento de R$9,4 milhões, ou 16,0%, para R$68,2 milhões 
em 2007, comparado a R$58,8 milhões em 2006. Esse aumento é resultado direto do aumento das 
receitas da Taxa de Administração cobradas dos Estabelecimentos sobre as Transações realizadas com 
cartões de crédito e de débito. 

PIS e COFINS 

As contribuições para o PIS e a COFINS calculadas sobre as receitas operacionais da Companhia 
apresentaram um crescimento de R$44,9 milhões, ou 55,6%, para R$125,7 milhões em 2007, 
comparado a R$80,8 milhões em 2006. Até março de 2007, os bancos acionistas, eram membros do 
Consórcio Redecard, e as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas auferidas pelo 
Consórcio eram respectivamente 0,65% e 4,00% no regime cumulativo. A partir de Abril de 2007, 
com a extinção do Consórcio Redecard, as receitas passaram a ser tributadas no PIS e COFINS pelo 
método não-cumulativo, com alíquota de 1,65% e 7,60% respectivamente. 

Receitas Financeiras Líquidas  

As receitas financeiras líquidas apresentaram um crescimento de R$77,4 milhões, ou 22,2%, para 
R$426,0 milhões em 2007, comparado a R$348,6 milhões em 2006. Embora o volume financeiro das 
transações realizadas com cartões de crédito tenha apresentado crescimento de 19,9% em relação a 
2006, o valor antecipado aos Estabelecimentos foi 0,5% menor que o do ano passado. Essa redução é 
esperada e é decorrente da estratégia da Companhia em buscar o aumento da participação dos bancos 
emissores no negócio de antecipação de recebíveis, como alavanca para o aumento da emissão de 
cartões de crédito e de débito com a bandeira MasterCard.  

Entretanto, esse efeito foi compensado pelo crescimento do prazo médio das antecipações de 
recebíveis para Estabelecimentos em 7,5 dias entre os dois períodos, atingindo um total de 56,9 dias. 
Esse crescimento do prazo médio, foi decorrente, principalmente, do aumento das operações de 
antecipações com Transações realizadas com cartão de crédito parceladas sem juros. 

Custos dos Serviços Prestados 

O custo dos serviços prestados diminuiu R$21,8 milhão, ou 3,7%, para R$566,8 milhões em 2007, 
comparados a R$588,6 milhões em 2006 devido, principalmente, às seguintes variações: 

(i) aumento de R$19,8 milhões, ou 20,3%, para R$117,7 em 2007, comparados a R$97,9 milhões em 
2006, nas tarifas pagas a Bandeira MasterCard, decorrente principalmente, do crescimento de 19,9% 
no volume financeiro das Transações com cartões de crédito, bem como pelo aumento de 
26,1% na quantidade de Transações com cartões de débito; 
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(ii) aumento de R$7,1 milhões, ou 50,9%, para R$20,9 em 2007, comparados a R$13,8 em 2006, 
nas despesas com credenciamento e relacionamento comercial com os Estabelecimentos, 
devido, principalmente, aos seguintes fatores: (a) aumento do número de credenciamentos, 
em 18,4%; (b) aumento da quantidade de credenciamento pelo canal EPS (que são 
fornecedores especializados no atendimento aos Estabelecimentos), em 150,8%, muito 
embora esse canal tenha um custo de 51,9% maior do que os preços cobrados pelos Bancos, 
em razão do não atendimento pelos Bancos daqueles Estabelecimentos mais afastados dos 
grandes centros urbanos, e (c) gastos com ações de relacionamento comercial; 

(iii) redução de R$19,5 milhões, ou 16,9%, para R$95,8 milhões em 2007, comparados a 
R$115,3 milhões em 2006 nos custos de manutenção e instalação dos equipamentos POS, 
devido, principalmente, a três fatores: (a) renovação da base instalada de POS; 
(b) implementação de melhorias no processo de manutenção dos equipamentos POS, e 
(c) menor nível de gastos com cargas dos softwares nos equipamentos POS, devido à 
crescente utilização do telefone para a realização das cargas, com o objetivo de reduzir as 
visitas técnicas para a realização desse processo; 

(iv) redução de R$9,0 milhões, ou 16,4%, para R$46,1 milhões em 2007, comparados a 
R$55,1 milhões em 2006, nos custos com a remuneração adicional de Emissores, devido, 
principalmente, à troca dessa remuneração pelo aumento do intercâmbio, implementado em 
27 de março de 2006. Alguns contratos com os Emissores, ainda estão em andamento, por 
um período de transição; 

(v) redução de R$20,1 milhões, ou 16,0%, para R$105,2 milhões em 2007, comparado a 
R$125,3 milhões em 2006, na depreciação de equipamentos de captura. Os equipamentos 
POS são depreciados em 3 anos e representam quase a totalidade dessa despesa. A redução 
no preço dos equipamentos nos últimos anos, em torno de 51,4%, compensou o crescimento 
de 21,2% da base de equipamentos, entre os dois períodos; e 

(vi) As demais variações representaram aumento equivalente a R$0,1 milhão, não sendo necessária 
essa análise. 

 
Despesas Operacionais com Pessoal 

As despesas com pessoal aumentaram R$6,0 milhões, ou 5,2%, para R$121,2 milhões em 2007, 
comparado a R$115,2 milhões em 2006, devido, principalmente, aos seguintes fatores: (a) aumento de 
salários e encargos equivalente a 4,0%, representou R$3,7 milhões de crescimento; (b) elevação da 
provisão para contingências trabalhistas em R$1,9 milhões, devido ao aumento do número de ações 
trabalhistas, iniciadas pelos empregados de empresas prestadoras de serviço, e (c) outros gastos com 
pessoal, com aumento de R$0,4 milhão, destacando-se as despesas com treinamento, com benefícios e 
com indenizações por rescisões de contrato de trabalho.  

Despesas Administrativas 

As despesas administrativas aumentaram R$9,9 milhões, ou 9,9%, para R$110,3 milhões em 2007, 
comparado a R$100,4 milhões em 2006 devido, principalmente, a:  

(i) aumento de R$2,2 milhões, ou 152,3%, para R$3,6 milhões em 2007, comparado a R$1,4 milhão 
em 2006 nos valores provisionados para as contingências cíveis, em virtude da revisão dos 
valores contingenciais, decorrentes das avaliações dos Advogados da Companhia; 

(ii) aumento de R$1,0 milhão, ou 111,0%, para R$1,9 milhão em 2007, comparado a R$0,9 milhão 
em 2006 nos gastos com serviços de auditoria contratada para a verificação dos ambientes de 
controle segundo as regras do PCI (Payment Card Industry Security Standards), o que compreendeu, 
em 2007, trabalhos nos ambientes de processamento nos principais prestadores de serviço para a 
Companhia, além dos Estabelecimentos com elevado volume de Transações capturadas; 
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(iii) aumento de R$1,6 milhão, ou 24,9%, para R$7,9 milhões em 2007, comparado a R$6,3 milhões 
em 2006 nos gastos com o atendimento aos Estabelecimentos para o produto Antecipação de 
Recebíveis, com o objetivo de atender à crescente demanda por esse produto; 

(iv) aumento de R$1,6 milhão, ou 32,0%, para R$6,6 milhões em 2007, comparado a R$5,0 milhões 
em 2006 nos gastos com atualização dos softwares administrativos (Projeto Evolução); e 

(v) As demais variações representaram um aumento de R$3,5 milhões, que entendemos não ser 
necessária explicação adicional. 

Marketing 

As despesas com Marketing aumentaram R$6,8 milhões, ou 16,0%, para R$49,2 milhões em 2007, 
comparado a R$42,4 milhões em 2006. Os gastos com marketing estão, basicamente, direcionados ao 
aumento da aceitação dos cartões de pagamento nos Estabelecimentos, incluindo material de 
merchandising e ações nos pontos de venda. 

Outras Despesas e Receitas Operacionais  

Outras Despesas e Receitas Operacionais apresentaram variação negativa de R$22,4 milhões, 
decorrentes de uma despesa líquida de R$11,5 milhões em 2007, comparado a uma receita líquida de 
R$10,9 milhões em 2006.  

Em 2006 a Companhia contabilizou a reversão da provisão para contingência fiscal no pagamento do 
ISS sobre o aluguel do POS, no montante de R$39,3 milhões. No mesmo ano, o valor decorrente da 
atualização da provisão para perdas operacionais foi de R$26,0 milhões. Adicionalmente, foram 
contabilizados nesta rubrica contábil os valores pagos a título de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), no 
montante de R$2,4 milhões. Esse gasto é deduzido do pagamento do IRPJ da Companhia, de acordo 
com a legislação vigente.  

No ano de 2007 não houve a contabilização de reversão de provisões. A atualização da provisão para 
perdas operacionais no ano resultou em uma despesa de R$6,6 milhões, significativamente menor do 
que os valores registrados em 2006, em razão de mudanças efetuadas nos processos internos. Os 
valores pagos dos incentivos à cultura, representaram o total de R$5,5 milhões, com aumento 
significativo entre os dois períodos, em decorrência da elevação dos valores de resultado antes do IRPJ, 
como conseqüência do encerramento do Consórcio Redecard em 31 de março de 2007. Outras 
variações não são relevantes e montam em R$0,5 milhão em 2007. 

Lucro Antes da CSLL, IRPJ, das Participações e da Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio 

O lucro antes da CSLL, IRPJ, das participações e da reversão dos juros sobre o capital próprio, apresentou um 
crescimento de R$271,9 milhões, ou 28,2%, para R$1.236,0 milhões em 2007, comparado a 
R$964,1 milhões em 2006. Esse aumento foi principalmente decorrente do crescimento da receita 
operacional, de 17,3%, durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007 e 2006.  

Lucro Líquido “Pro-Forma”  

O lucro líquido “pro-forma” apresentou um crescimento de R$205,7 milhões, ou 34,2%, para 
R$807,6 milhões em 2007, comparado a R$601,9 milhões em 2006.  

O lucro líquido “pro-forma” contempla um ajuste nas despesas com PIS e COFINS de R$11,0 milhões 
(mudança de alíquota de 4,65 para 9,25%), CSLL de R$16,0 milhões e IRPJ de R$62,0 milhões, referente ao 
primeiro trimestre de 2007, pois nesse período o Consórcio Redecard ainda estava em operação.  

Tanto para o cálculo da CSLL quanto para o cálculo do IRPJ foram utilizadas as taxas efetivas apuradas 
de acordo com os livros contábeis e fiscais da Companhia, por isso a proporcionalidade desses tributos 
é variável em cada um dos períodos.  
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Comparação dos Resultados Operacionais nos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005 

Receita Total 

A receita total apresentou um crescimento de R$261,8 milhões, ou 17,3%, para R$1.779,3 milhões em 
2006, comparado a R$1.517,5 milhões em 2005. O aumento da receita é decorrente dos fatores 
descritos abaixo. 

Receitas de Serviços 

As receitas de serviços apresentaram um crescimento de R$255,3 milhões, ou 19,4%, para R$1.570,3 milhões 
em 2006, comparado a R$1.315,0 milhões em 2005. Esse crescimento deveu-se, principalmente, aos 
seguintes fatores: 

(i) aumento de R$100,9 milhões, ou 12,8%, na receita decorrente da Taxa de Administração 
proveniente das Transações realizadas com os cartões de crédito, que atingiu R$891,7 milhões 
em 2006, comparado a R$790,8 milhões em 2005. Essa variação foi decorrente (a) do 
aumento de 21,1% no valor das Transações com cartões de crédito, e (b) do aumento da Taxa 
de Administração sobre as Transações com cartões de crédito em 0,03%, devido ao aumento 
da participação das Transações parceladas sem juros sobre o valor das Transações totais. Esse 
aumento foi parcialmente compensado pelo aumento da Taxa de Intercâmbio, em, 
aproximadamente, 12,8%, a partir de 27 de março de 2006; 

(ii) aumento da receita de aluguel de equipamentos de R$88,6 milhões, ou 27,9%, para 
R$406,3 milhões em 2006, comparado a R$317,7 milhões em 2005. A média mensal de 
equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) instalados cresceu 31,3% entre 
2005 e 2006. Esse aumento foi parcialmente compensado pela diminuição do valor médio do 
aluguel mensal em 7,0% durante os exercícios analisados; e 

(iii) aumento da receita proveniente da Taxa de Administração obtida na captura das Transações 
realizadas com os cartões de débito de R$50,5 milhões ou 33,3%, que atingiu R$202,2 milhões 
em 2006, comparado a R$151,7 milhões em 2005. Esse aumento é decorrente do crescimento 
de 31,8% no valor total dessas Transações e do aumento de 0,7% da Taxa de Administração 
durante os exercícios analisados.  

ISS 

O recolhimento do ISS apresentou um crescimento de R$8,1 milhões, ou 16,0%, para R$58,8 milhões 
em 2006, comparado a R$50,7 milhões em 2005. Esse aumento foi devido, principalmente, ao 
aumento das receitas de Taxa de Administração e de prestação de serviços.  

PIS e COFINS 

As contribuições para o PIS e a COFINS calculadas sobre as receitas operacionais da Companhia apresentaram 
um crescimento de R$2,9 milhões e R$7,3 milhões, ou 30,9% e 11,9%, respectivamente, para R$12,3 milhões 
e R$68,5 milhões em 2006, comparado a R$9,4 milhões e R$61,2 milhões, em 2005, respectivamente. Até 
junho de 2006, o Itaucard e o Unibanco eram os únicos membros do Consórcio Redecard considerados 
instituições financeiras, sendo que as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas por eles auferidas 
eram inferiores às alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas auferidas pela Redecard e FNC, a qual 
cedeu a participação acionária que detinha na Redecard para o Citibank em junho de 2006.  

Receitas Financeiras Líquidas 

As receitas financeiras líquidas apresentaram um crescimento de R$24,8 milhões, ou 7,7%, para 
R$348,6 milhões em 2006, comparado a R$323,8 milhões em 2005. Essa variação é devida ao 
crescimento de 12,6% no volume de recebíveis antecipados aos Estabelecimentos. Esse crescimento foi 
parcialmente compensado pela diminuição da Taxa de Desconto Comercial aplicada na antecipação 
dos recebíveis aos Estabelecimentos, em função da redução da taxa de juros referencial ocorrida entre 
os dois exercícios analisados, de 19,1% ao ano para 15,1% ao ano.  
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Custo dos Serviços Prestados 

O custo dos serviços prestados apresentou crescimento de R$22,7 milhões, ou 4,0%, para 
R$588,6 milhões em 2006, comparado a R$565,9 milhões em 2005, em razão (i) do crescimento de 
20,6% no número de Transações com cartões de crédito e débito, capturadas pela Companhia entre 
2005 e 2006 devido ao crescimento do mercado; e (ii) pelo crescimento de 20,1% da base instalada de 
equipamentos POS que atingiu 647,5 mil equipamentos ao final de dezembro de 2006. Em 2005, a 
Companhia mudou a estimativa de vida útil (reduzida de cinco anos para três anos), ou seja, efetuou a 
alteração da taxa de depreciação dos equipamentos POS de 20% a.a. para 33,0% a.a., conforme 
laudo técnico preparado por instituto especializado. O valor contabilizado em 2005, para conformidade 
com a nova estimativa de vida útil foi de R$62,0 milhões.  

Despesas Operacionais com Pessoal 

As despesas com pessoal aumentaram R$27,0 milhões, ou 30,6% para R$115,2 milhões em 2006, 
comparado a R$88,2 milhões em 2005, principalmente em razão de (i) acréscimo de R$12,2 milhões 
pela elevação dos salários por conta do dissídio coletivo em agosto de 2006 e salários dos diretores; 
(ii) aumento de R$2,8 milhões nos gastos com benefícios, tais como, o vale-refeição, vale-alimentação e 
assistência médica, devido ao crescimento do número de empregados; (iii) aumento das contribuições 
para o Fundo de Previdência Privada de R$2,9 milhões, em razão do aumento do número de 
funcionários. Outras despesas com pessoal apresentaram crescimento de R$2,3 milhões. 

Despesas Administrativas  

As despesas administrativas aumentaram R$3,7 milhões, ou 3,8%, para R$100,4 milhões em 2006, 
comparado a R$96,7 milhões em 2005, principalmente em razão de (i) gastos efetivos na preparação do 
planejamento estratégico e o treinamento para formação dos gestores em liderança e processos, em parceria 
com a Fundação Dom Cabral; (ii) aumento dos gastos com combustível e viagens da Área Comercial.  

Marketing 

Os gastos com marketing aumentaram em R$3,5 milhões, ou 9,0%, para R$42,4 milhões em 2006, 
comparado a R$38,9 milhões em 2005. Esta variação ocorreu principalmente pelo aumento no foco 
em ações de aceitação de cartões e ampliação da rede ativa de Estabelecimentos, incluindo 
merchandising e aumento da visibilidade das marcas nos Estabelecimentos credenciados. 

Outras Despesas e Receitas Operacionais  

As outras despesas e receitas operacionais apresentaram uma variação total de R$59,4 milhões, como receita, 
entre os dois períodos, devido a (i) reversão de parte da provisão para contingência tributária, referente ao ISS 
incidente sobre a receita do aluguel de equipamentos POS, devido à mudança de legislação que favoreceram a 
Companhia, resultando na reversão de R$39,3 milhões; (ii) venda das ações da MasterCard, no montante de 
R$28,3 milhões, que haviam sido recebidas gratuitamente em razão do processo de abertura de capital da 
MasterCard, no segundo trimestre de 2006 e (iii) o restante da variação, representando uma despesa de 
R$2,9 milhões, referente ao aumento nos valores provisionados para perdas operacionais. 

Lucro Antes da CSLL, IRPJ, das Participações e da Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio 

O lucro antes da CSLL, IRPJ, das participações e da reversão dos juros sobre o capital próprio apresentou um 
crescimento de R$289,8 milhões, ou 43,0%, para R$964,1, milhões em 2006, comparado a 
R$674,3 milhões em 2005. Esse aumento foi principalmente decorrente do crescimento da receita 
operacional, de 19,7%, durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de de 2005 e 2006.  
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Lucro Líquido “Pro-Forma”  

O lucro líquido “pro-forma” apresentou um crescimento de R$190,2 milhões, ou 46,2%, para 
R$601,9 milhões em 2006, comparado a R$411,7 milhões em 2005.  

O lucro líquido “pro-forma” tomou como premissa despesas com PIS e COFINS de R$31,0 milhões, 
CSLL de R$80,6 milhões e IRPJ de R$223,8 milhões.  

Tanto para o cálculo da CSLL quanto para o cálculo do IRPJ foram utilizadas as taxas efetivas apuradas 
de acordo com os livros contábeis e fiscais da Companhia, por isso a proporcionalidade desses tributos 
é variável em cada um dos períodos.  

EBITDA AJUSTADO  

O EBITDA Ajustado consiste no lucro líquido antes da distribuição do Consórcio, adicionado dos valores 
da depreciação e amortização, do IRPJ, da CSLL e pelo montante do resultado financeiro líquido, 
entretanto, sem considerar a exclusão da receita financeira líquida obtida com os negócios de 
antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, uma vez que a Companhia entende que os negócios 
de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos fazem parte das suas atividades operacionais. Dessa 
maneira, o resultado considerado é aquele gerado pelas operações da Redecard, incluindo, portanto, 
todo o resultado de participação no Consórcio Redecard publicado por meio da Nota Explicativa nº17 
“Demonstração de Resultados Comparativos”. 

Segue, abaixo, o cálculo do EBITDA Ajustado nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 
2005, 2006 e 2007: 

 Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de 

 2005 2006 2007 
 (R$ milhões) 
    

Lucro Líquido antes da distribuição do Consórcio................. 555,8 788,2 896,9 
(+) Depreciação e amortização............................................. 157,1 134,2 113,4 
(-) Resultado Financeiro ....................................................... (323,8) (348,6) (426,0) 
(+) Imposto de Renda e CSLL ............................................... 99,0 149,1 330.4 
(+) Resultado financeiro líquido decorrente 

da antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos.......... 323,8 365,0 400,5 
EBITDA Ajustado(1) .............................................................. 811,9 1.087,9 1.315,2 
 

 

 (1) O EBITDA Ajustado não é uma medida de acordo com o BR GAAP, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve 
ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional da Companhia ou como substituto para o 
fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a definição de EBITDA Ajustado aqui 
utilizada pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras sociedades.  
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PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 2005, 2006 E 2007 

A tabela abaixo apresenta um resumo do Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 
2007 e as variações ocorridas nos períodos apresentados: 

 Balanço Patrimonial Consolidado 

 Em 31 de dezembro de 

 2005 %AV(1) 2006 %AV(1) 2007 %AV(1) 
%Var. 
05/06 

%Var. 
06/07 

 (R$ milhões) 
Ativo         
Circulante.......................................  8.100,6 96,8% 10.281,9 97,8% 13.175,0 98,2% 26,9% 28,1% 

Disponível ..................................  13,9 0,2% 215,4 2,0% 24,3 0,2% N/A (88,7)% 
Contas a Receber de Emissores ...  8.006,1 95,7% 9.940,5 94,6% 13.027,7 97,1% 24,2% 31,1% 
Outras Contas a Receber.............  32,6 0,4% 50,7 0,5% 71,1 0,5% 55,5% 40,2% 
Adiantamentos a Terceiros  

e a funcionários .....................  2,1 0,0% 2,7 0,0% 2,6 0,0% 28,6% (3,7)% 
IRPJ e CSLL Diferidos ...................  45,3 0,5% 69,2 0,7% 45,4 0,3% 52,8% (34,4)% 
Despesas antecipadas 0,6 0,0% 3,4 0,0% 3,9 0,1% N/A 14,7% 

Não Circulante...............................  266,3 3,2% 229,8 2,2% 235,0 1,8% (13,7)% 2,3% 
Realizável a Longo Prazo..............  61,4 0,7% 54,5 0,5% 38,2 0,3% (11,2)% (29,9)%

IRPJ e CSLL diferidos....................  48,9 0,6% 40,7 0,4% 27,5 0,2% (16,8)% (32,4)% 
Depósitos Judiciais ......................  12,5 0,1% 13,8 0,1% 10,7 0,1% 10,4% (22,5)% 

Permanente ...................................  204,9 2,5% 175,3 1,7% 196,8 1,5% (14,4)% 12,3% 
Imobilizado .................................  583,1 7,0% 677,5 6,5% 803,8 6,0% 16,2% 18,6% 
Depreciação Acumulada .............  (378,2) (4,5)% (502,2) (4,8)% (607,0) (4,5)% (32,8)% 20,9% 

Total do Ativo ...............................  8.366,9 100% 10.511,7 100.0% 13.410,0 100,0% 25,6% 27,6% 
         

Passivo         
Circulante.......................................  8.108,2 96,9% 10.263,7 97,7% 12.809,8 95,5% 26,6% 24,8% 

Contas a Pagar a Estabelecimentos ..  7.313,3  87,4% 9.420,5 89,6% 11.979,7 89,3% 28,8% 27,2% 
Fornecedores ..............................  12,9 0,2% 22,2 0,2% 20,6 0,2% 72,1% (7,2)% 
Obrigações Trabalhistas ..............  9,9  0,1% 38,6 0,4% 42,7 0,3% N/A 10,6% 
Obrigações Tributárias.................  8,6  0,1% 29,2 0,3% 68,3 0,5%  N/A N/A 
Empréstimos ...............................  362,0  4,3% 375,7 3,6% 360,8 2,7% 3,8% (4,0)% 
Dividendos a Pagar .....................  56,9 0,7% 69,5 0,6% 206,3 1,5% 22,5% N/A 
Juros Sobre Capital próprio .........  – – – – 13,6 0,1% – 0,0% 
Resultado de Participação no 

Consórcio a Pagar ..................  159,3 1,9% 155,4 1,5% – 0,0% (2,4)% N/A 
Outras Contas a Pagar ................  185,3  2,2% 152,7 1,5% 117,8 0,9% (17,6)% (22,9)% 

Não Circulante...............................  195,8 2,3% 183,7 1,7% 81,0 0,6% (6,2)% (56,0)% 
Exigível a Longo Prazo         

Provisão para Passivos Contingentes..  195,8 2,3% 183,7 1,7% 81,0 0,6% (6,2)% (56,0)% 
Patrimônio Líquido .......................  62,9 0,8% 64,3 0,6% 519,3 3,9% 2,2% N/A 

Capital Social ..............................  53,6 0,7% 53,6 0,5% 473,6 3,6% 0,0% N/A 
Reserva de lucros ........................  9,3 0,1% 10,7 0,1% 45,7 0,3% 15,1% N/A 

Total do Passivo ............................  8.366,9 100,0% 10.511,7 100,0% 13.410,0 100,0% 25,6% 27,6%
 

 

(1) Análise vertical. 

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005, 2006 E 2007 

Ativo 

Ativo Circulante 
 
Em 31 de dezembro de 2007, o ativo circulante era de R$13.175,0, 28,1% maior quem em 31 de dezembro de 
2006. As disponibilidades no montante de R$215,370 milhões em 31 de dezembro de 2006 foram decorrentes 
do recebimento de valores dos Emissores de cartões de crédito no último dia do ano e foram utilizados para o 
pagamento aos Estabelecimentos no primeiro dia útil do ano de 2007, por esse motivo temos uma variação de 
88,7% a menor. A variação nos saldos de Contas a Receber de Emissores é, principalmente, devido ao aumento 
do volume financeiro das Transações de crédito entre os dois períodos, que foi de 19,9%. O aumento em outras 
contas a receber é devido ao aumento dos saldos de aluguel dos equipamentos para captura eletrônica de 
Transações (POS) em cobrança junto aos Estabelecimentos que foi de 40,2%, houve uma diminuição na 
variação em IRPJ e CSLL diferidos é resultado da realização de provisão dedutível em outras contas a pagar que 
foi de 34,4%, as demais rubricas não apresentam variações relevantes entre os dois períodos. 
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Em 31 de dezembro de 2006, o ativo circulante era de R$10.281,9 milhões, 26,9% maior que em 
31 de dezembro de 2005. As disponibilidades no montante de R$215,4 milhões em 31 de dezembro de 
2006 foram decorrentes do recebimento de valores dos Emissores de cartões de crédito no último dia do 
ano e foram utilizados para o pagamento aos Estabelecimentos no primeiro dia útil do ano de 2007. A 
variação nos saldos de Contas a Receber de Emissores é, principalmente, devido ao aumento do volume 
financeiro das Transações de crédito entre os dois períodos, que foi de 21,1%. O aumento em outras contas 
a receber é devido ao aumento dos saldos de aluguel dos equipamentos para captura eletrônica de 
Transações (POS) em cobrança junto aos Estabelecimentos e, por último, a variação em IRPJ e CSLL diferidos 
é resultante do aumento dos valores provisionados em outras contas a pagar e adicionados ao lucro real. 

Realizável a Longo Prazo 

Em 31 de dezembro de 2007, o realizável a longo prazo era de R$38,2 milhões, 29,9% menor que em 
31 de dezembro de 2006. Esse redução é basicamente devido a realização de créditos tributários sobre a 
reversão de provisões e encerramento da discussão sobre a dedutibilidade da despesas da Contribuição 
Social sobre o Lucro na apuração do IRPJ. 

Em 31 de dezembro de 2006, o realizável a longo prazo era de R$54,5 milhões, 11,2% menor que em 
31 de dezembro de 2005. A variação é justificada, principalmente, pela diminuição das provisões para 
contingências tributárias, em decorrência de reversão efetuada no período de três meses encerrado em 
31 de março de 2006, consideradas como diferenças temporárias de longo prazo, no cálculo do diferimento 
do IRPJ e CSLL sobre o lucro. Os depósitos judiciais, nos montantes de R$13,8 milhões e R$12,5 milhões em 
2006 e 2005, respectivamente, representam valores depositados pela Companhia para fazer face às 
demandas judiciais e recursais nos processos trabalhistas e cíveis em andamento. 
 
Permanente 

Em 31 de dezembro de 2007, o ativo permanente era de R$196,9 milhões, 12,3% maior que em 
31 de dezembro de 2006, devido a aquisição de novos equipamentos para captura eletrônica. 

Em 31 de dezembro de 2006, o ativo permanente era de R$175,3 milhões, 14,4% menor que em 
31 de dezembro de 2005. A redução é devida ao aumento da taxa de depreciação dos equipamentos 
para captura eletrônica de Transações (POS) a partir de julho de 2005, de 20,0% ao ano para 33,3% 
ao ano, baseado em laudo técnico emitido por instituição especializada.  

Passivo  

Passivo Circulante 

Em 31 de dezembro de 2007, o passivo circulante era de R$12.809,8 milhões, representando um 
aumento de 24,8% em relação a 31 de dezembro de 2006, devido basicamente ao aumento no valor 
de contas a pagar a Estabelecimentso (27,2%). 

Em 31 de dezembro de 2006, o passivo circulante era de R$10.263,7 milhões, representando um 
aumento de 26,6% em relação a 31 de dezembro de 2005, devido principalmente ao aumento de 
28,8% no valor de contas a pagar aos Estabelecimentos, como decorrência do aumento do volume 
financeiro das Transações com cartões de crédito de 21,1% entre os dois períodos, aliado ao aumento 
da participação do valor das Transações parceladas sem juros. As demais rubricas não apresentaram 
variações relevantes entre os dois períodos. 

Exigível a Longo Prazo 

Em 31 de dezembro de 2007 o exigível a longo prazo era de R$81,0 milhões, apresentando uma 
redução de 56,0% em relação a 31 de dezembro de 2006, devido, principalmente a redução das 
contingências tributárias. 

82



 

Em 31 de dezembro de 2006 o exigível a longo prazo era de R$183,7 milhões, apresentando uma 
redução de 6,2% em relação a 31 de dezembro de 2005, devido, principalmente a uma reversão de 
provisão para contingência tributária em 2005, no montante de R$44,4 milhões. A reversão foi 
efetuada após a análise dos consultores jurídico-tributários. Do total do exigível a longo prazo, o 
equivalente a 92,6% refere-se a provisões efetuadas para fazer face ao valor dos impostos em 
discussão judicial. O restante do saldo é representado por provisões para contingências em ações de 
reclamação trabalhista e ações cíveis demandadas por Estabelecimentos. 

Patrimônio Líquido 

O patrimônio líquido, de R$64,3 milhões em 31 de dezembro de 2006, passou para R$519,3 milhões em 
31 de dezembro de 2007, em razão ao aumento de capital de R$420 milhões. 

O patrimônio líquido, de R$62,9 milhões em 31 de dezembro de 2005, passou para R$64,3 milhões em 
31 de dezembro de 2006, em razão da adição de valores à reserva legal, nos termos do Estatuto Social 
da Companhia e da Lei das Sociedades por Ações. No exercício de 2006 não ocorreu a incorporação da 
Reserva Legal ao Capital Social.  

Liquidez e Recursos de Capital 

As operações da Companhia são financiadas substancialmente pela geração de caixa das suas 
atividades operacionais, por meio da contratação de empréstimos e financiamentos de capital de giro. 

A Companhia acredita que a geração de caixa operacional serão suficientes para atender às suas 
necessidades de liquidez e os seus compromissos financeiros. 

Fontes e Usos dos Recursos 

A Companhia conta, principalmente, com o fluxo de caixa das suas operações para financiar suas 
atividades operacionais e de investimentos. 

Fluxos de Caixa 

 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de 

 2005 2006 2007 
 (R$ milhões) 

Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais ...................................... 701,5 1.049,8 383,3 
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos................................. (123,4) (75,2) (117,5) 
Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento........................... (208,5) (278,6) (260,6) 
Distribuição Participação no Consórcio Redecard ............................... (369,1) (494,6) (196,1) 
Variação do Disponível ...................................................................... 0,5 201,4 (191,1) 
 
O caixa gerado pelas atividades operacionais apresentou crescimento de 49,6%, ou R$348,3 milhões, 
entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006 decorrente, na sua maior 
parte, do aumento do lucro entre os dois períodos. Entre 2006 e 2007 houvediminuição de 63,5%, ou 
R$666,5 milhões, no caixa gerado pelas atividades operacionais, em função de dois fatores: (i) em 
2007, o volume de recebíveis antecipados aos Estabelecimentos manteve-se praticamente no mesmo 
patamar de 2006, a despeito do aumento de 19,9% no volume financeiro das Transações entre esses 
dois exercícios, o que se refletiu na significativa elevação do saldo de Contas a Pagar a 
Estabelecimentos, em montante de R$2.754,3 milhões, e (ii) o aumento no saldo de Contas a Receber 
dos Emissores, R$3.087,2 milhões deveu-se à diminuição da necessidade de recursos financeiros para 
as operações de antecipações de recebíveis aos Estabelecimentos. 
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O caixa utilizado nas atividades de investimento apresentou uma diminuição de 39,1%, ou 
R$48,2 milhões entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006, 
basicamente em razão da redução do preço de aquisição dos equipamentos POS, utilizados para a 
captura eletrônica de Transações.Um crescimento de 56,3 %, ou R$42,3 milhões entre os exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006 e 2007 devido as aquisições efetuadas para a 
renovação da base de equipamentos POS, em substituição àqueles equipamentos mais antigos. Os 
investimentos para a renovação do parque de equipamentos POS tem o objetivo de aumentar a 
segurança do processo de captura das Transações.  

O caixa proveniente das atividades de financiamento apresentou variação de 33,1% ou R$70,1 milhões, 
entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006, em razão da amortização de 
principal e juros dos empréstimos contratados pela Companhia. A Companhia tem utilizado a antecipação 
dos seus recebíveis junto aos Emissores, com o objetivo de obter recursos financeiros mais baratos para o 
negócio de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, o que levou a Companhia a liquidar uma parte 
dos empréstimos contratados com recursos gerados pelas suas atividades operacionais. Entre 2006 e 2007 
as variações não foram relevantes e refletem os saldos das operações pontuais de renovação de contratos 
com diferentes custos entre esses dois períodos. 

Os valores apresentados na linha “Distribuição da Participação do Consórcio” representam os valores 
pagos aos consorciados do Consórcio Redecard. A diminuição ocorrida entre 2006 e 2007 deveu-se ao 
encerramento do Consórcio Redecard em 31 de março de 2007. 

Investimentos 

Os principais investimentos da Companhia vêm sendo realizados na expansão de suas atividades e 
distribuíram-se basicamente da seguinte forma nos períodos indicados: 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de 

 2005 2006 2007 
 (R$ milhões) 

Equipamentos para Captura Eletrônica de Transações (POS)........... 113,5 95,3 128,5 
Equipamentos de Informática (automação de escritórios) ............... 4,9 6,0 6,3 
Outros .......................................................................................... 5,9 6,2 2,2 

 124,3 107,5 137,0 

 
Os investimentos em equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) são realizados em função 
do aumento da base de Estabelecimentos credenciados que se mantêm ativos. Atualmente, quase a 
totalidade das Transações capturadas pela Companhia (99,9%) tem origem em equipamentos para captura 
eletrônica de Transações (POS), sejam eles de propriedade da Companhia ou dos próprios Estabelecimentos. 
Esses investimentos reduzem os custos operacionais da Companhia e dos Estabelecimentos, bem como 
melhoram a segurança das Transações realizadas com os cartões de pagamento.  

Nos últimos anos a Companhia vem investindo recursos na automação dos escritórios, o que tem 
contribuído para o aumento da eficiência operacional, melhorando o sistema de controle interno e a 
integração entre as áreas.  
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Endividamento 

O endividamento da Companhia em 31 de dezembro de 2007 atingiu R$360,8 milhões, praticamente 
sem alterações relevantes em relação a 2006 e 2005. Todo o saldo do endividamento é de curto prazo. 
A tabela a seguir resume o endividamento da Companhia por tipo e linha de financiamento nos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007: 

 
Exercícios Social Encerrado em  

31 de dezembro de 

 2005 2006 2007 
 (R$ milhões) 

Contratos de Capital de Giro ........................................................... 348,6 348,6 348,6 
Juros sobre Contratos de Capital de Giro......................................... 13,4 10,1 12,2 
Saldos Credores de Contas Correntes Bancárias  

(reclassificação do Disponível)...................................................... – 17,0 – 

 362,0 375,7 360,8 

 
Em 31 de dezembro 2007, os contratos de capital de giro da Companhia tinham vencimento em até 
210 dias e tinham taxas médias de 102,9% da Taxa DI, enquanto que, em 31 de dezembro de 2005 e 
2006, as taxas médias foram de 103,3% da Taxa DI e 103,5% da Taxa DI, respectivamente.  

A prorrogação dos vencimentos dos contratos de capital de giro vem sendo efetuada em razão dos 
custos mais baixos para a prorrogação em relação aos custos incorridos na sua liquidação antecipada e 
em comparação a outros mecanismos e linhas de crédito disponíveis no mercado financeiro. 

Obrigações Contratuais 

A tabela a seguir resume o vencimento das obrigações contratuais relevantes com impacto na liquidez 
da Companhia em 31 de dezembro de 2007, incluindo-se tanto as obrigações relativas a empréstimos 
e financiamentos, quanto as demais obrigações contratuais consideradas relevantes. A tabela abaixo 
não inclui provisão para contingências, IRPJ diferido e pagamentos de juros estimados dos empréstimos 
e financiamentos da Companhia. Os valores dos contratos incluídos como outras obrigações 
contratuais representam as estimativas para os acordos com os principais fornecedores, cujos preços 
estão baseados nos volumes, também estimados, resultantes da operação normal da Companhia, de 
acordo com o tempo estimado, conforme descrito na tabela a seguir: 

 
 Vencimentos por período 

 Total 
Inferior a

1 ano 1-3 anos 3-5 anos 
Após 

5 anos 
 (R$ milhões) 

Empréstimos e Financiamentos .................... 348,6 348,6 – – – 
Obrigações Contratuais ............................... 1.238,4 268,8 443,3 526,3 – 

Total das Obrigações Contratuais ................. 1.587,0 617,4 443,3 526,3 – 

 
As obrigações contratuais referem-se aos contratos firmados com (i) a Atento, referentes à prestação 
de serviços de contact center e telemarketing, (ii) a Orbitall, referente à prestação de serviços de 
processamento de dados, (iii) a MasterCard International, referente às tarifas sobre quantidade e valor 
das Transações; e (iv) fabricantes dos equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS), 
referentes à manutenção destes equipamentos POS. Para maiores detalhes sobre esses contratos, ver a 
seção “Atividades da Companhia – Contratos Relevantes”, na página 113 deste Prospecto.  
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Operações Não Registradas nas Demonstrações Financeiras 

A Companhia não mantém quaisquer operações, contratos, obrigações ou outros tipos de 
compromissos em empresas não consolidadas ou outras operações passíveis de gerar um efeito 
relevante, presente ou futuro, na sua situação financeira e mudanças na sua situação financeira, 
receitas ou despesas, resultados operacionais, liquidez, gastos com capital ou recursos de capital, não 
registradas no balanço patrimonial.  

Avaliação Quantitativa e Qualitativa dos Riscos de Mercado 

A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses 
riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros e 
flutuações na taxa de câmbio, que podem afetar adversamente o valor dos passivos financeiros ou o 
fluxo de caixa futuro, bem como os seus resultados. O risco de mercado é a perda potencial decorrente 
de mudanças adversas nas taxas de juros e de câmbio. 

Risco de Taxa de Juros 

Não há exposição relevante da Companhia aos riscos das flutuações das taxas de juros. A exposição às 
taxas de juros da Companhia é de curtíssimo prazo. Para maiores informações, ver a seção “Fatores 
Que Afetam os Resultados Operacionais da Companhia – Taxas de Juros” na página 67 acima. 

A exposição da Companhia sobre os instrumentos financeiros sujeitos a taxas de juros em 
31 de dezembro de 2007 resume-se aos contratos de capital de giro mantidos com instituições 
financeiras no Brasil, no montante de R$348,6 milhões, com juros indexados à Taxa DI, na média de 
103,3% da Taxa DI, pelo prazo de até 180 dias. 

Risco de Taxas de Câmbio 

A Companhia não está direta e significativamente exposta ao risco cambial, pois todos os seus 
empréstimos e financiamentos são denominados em reais. A Companhia não possuía nenhum contrato 
de derivativos ou hedge em 31 de dezembro de 2007. Há risco cambial não relevante sobre as 
Transações com cartões de crédito emitidos no exterior e capturadas nos Estabelecimentos 
credenciados. Os Portadores efetuam compras no Brasil e essas Transações são direcionadas para o 
Emissor no exterior, por intermédio das Bandeiras MasterCard ou Diners. Quando da obtenção da 
autorização, os sistemas das duas Bandeiras mencionadas fazem a conversão do valor da Transação em 
Reais para o Dólar, utilizando um referencial de conversão baseado no PTAX do dia anterior ao da 
realização da Transação. A Companhia recebe o valor em Dólar, em uma conta-corrente bancária no 
exterior, no segundo dia útil da data da Transação. Diariamente, a Companhia faz a venda do Dólar 
que está disponível na sua conta-corrente bancária no exterior. Portanto, o risco cambial é de dois dias 
sobre o valor dessas Transações. Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o 
valor das Transações realizadas com cartões de crédito emitidos no exterior representou 1,22% do 
valor total das Transações realizadas com cartões de crédito capturadas pela Companhia, enquanto que 
nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006, o valor das Transações 
realizadas com cartões de crédito emitidos no exterior representou 1,78% e 1,43%, respectivamente. 

EVENTOS SUBSEQUENTES  

Não ocorreram eventos subseqüentes relevantes na Companhia após 31 de dezembro de 2007, até a 
data deste Prospecto. 
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VISÃO GERAL DA INDÚSTRIA DE CARTÕES DE PAGAMENTO 
 
VISÃO GERAL 

O modelo preponderante na indústria de cartões de pagamento no Brasil é o de associação, no qual as 
Bandeiras, as Credenciadoras e os Emissores têm papéis específicos, porém atuando de forma 
integrada, sob as regras estabelecidas pelas Bandeiras. Nesse modelo, as Credenciadoras, como a 
Redecard, detêm a licença de uso das marcas das Bandeiras e são responsáveis pelo credenciamento 
dos Estabelecimentos, como também pela captura, transmissão, processamento e liquidação financeira 
das Transações realizadas com cartões de pagamento.  

A figura abaixo esquematiza o funcionamento da indústria de cartões de pagamento no mercado 
brasileiro e identifica os seus cinco principais participantes:  

 
 

(1) As Bandeiras estabelecem as regras gerais de organização e funcionamento do sistema de cartões de pagamento e garantem a liquidação 
financeira das Transações. Para elevar a segurança do sistema, a Bandeira MasterCard exige que Credenciadores e Emissores ofereçam 
garantias que suportem as obrigações de pagamento decorrentes do contrato de licença de uso da marca MasterCard; 

(2) As Credenciadoras, como a Redecard, são responsáveis pelo credenciamento dos Estabelecimentos, captura, transmissão, processamento e 
liquidação financeira das Transações;  

(3) Os Estabelecimentos são os fornecedores de bens e/ou prestadores de serviços credenciados pelas Credenciadoras para aceitar cartões de 
crédito e de débito como meio de pagamento;  

(4) Os Portadores são pessoas físicas ou prepostos de pessoas jurídicas detentoras dos cartões concedidos pelos Emissores e usuárias e/ou 
consumidoras de produtos e serviços; e 

(5) Os Emissores concedem crédito aos Portadores para utilização no Brasil e/ou no exterior. 

 
HISTÓRICO DO CARTÃO DE CRÉDITO 

A história do surgimento do cartão de crédito tem diversas versões. A mais conhecida se inicia em 1950, 
quando Frank McNamara lançou o cartão Diners, cujo sucesso fez com que outras empresas passassem a 
emitir cartões para a compra de bens e pagamento de prestação de serviços. Em 1951, o Franklin National 
Bank começou a emitir em plástico o cartão que antes era de papel e seu uso se expandiu, passando a ser 
aceito nos estabelecimentos da área de atuação deste banco. Esse novo conceito logo se espalhou por 
outros bancos, que também iniciaram seus programas de emissão de cartões. 

Em 1958, o Bank of America lançou com êxito seu BankAmericard, cujo grande diferencial era o fato 
de oferecer, por meio do cartão, crédito aos seus Portadores.  

Em 1966 foi criado o Interbank Card Association (ICA), decorrente de uma associação de bancos. Em 
1974, esta associação passou a ser chamada Master Charge Cards e, em 1979, adotou a denominação 
MasterCard. Antes disso, em 1970, e após problemas com alguns franqueados, o Bank of America 
converteu o seu sistema em uma associação de membros denominada NBI (National Bank Americard 
Inc.), que, em 1976, se transformou na Visa. 

No Brasil, em 1954, foram dados os primeiros passos para a introdução do cartão de crédito, com a 
compra da franquia Diners pelo empresário Hanus Tauber, em sociedade com Horácio Klabin, quando foi 
lançado o primeiro cartão em 1956, mas apenas com a função de compra, e não de crédito. 
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Em 1968, o primeiro cartão com a função de crédito foi lançado pelo Bradesco e era denominado Elo. A partir 
de 1971, este cartão passou a ser adotado por um pool de 23 bancos, associados ao BankAmericard e, em 
1977, com o término deste pool, cada banco passou a emitir seu próprio cartão de crédito. 

Em 1970, o Citibank, a Itaucard e o Unibanco associaram-se para fundar uma empresa que teve um 
papel fundamental na consolidação do mercado de cartões de crédito no Brasil: a Credicard. O sucesso 
foi imediato. No fim daquele ano, a Credicard contava com mais de 180 mil cartões emitidos e tinha 15 
mil Estabelecimentos credenciados.  

Durante e após a década de 1990, o mercado de cartões de pagamento observou grande expansão 
devido a vários fatores, tais como: (i) fim da exclusividade de Bandeiras para a emissão de cartões de 
crédito, (ii) abertura do mercado e a conseqüente internacionalização do cartão, (iii) surgimento de 
novos Emissores de cartões, (iv) estabilidade econômica trazida pelo Plano Real e (v) o nascente 
comércio eletrônico. 

O MERCADO DE CARTÕES 

O mercado de cartões no Brasil vem registrando nos últimos anos expressivos índices de crescimento. Em 
2007, o setor movimentou R$310,8 bilhões, segundo dados da ABECS, considerando o valor das 
Transações realizadas com os cartões de crédito, de débito e cartões de lojas (Private Label). Desse volume 
de Transações pagas com cartões, destaca-se a participação preponderante dos cartões de crédito, que 
responderam por aproximadamente 58,9% do valor total das Transações em 2007. Nota-se também o 
crescimento da participação das operações com cartões de débito, que vem ano a ano ganhando mais 
peso na indústria; tendo atingido a participação de aproximadamente 28,3% em 2007. 

A maior representatividade do valor das Transações com cartões de crédito advém do fato de serem 
utilizados como crédito concedido pelas instituições financeiras e, por esta razão, o valor das Transações 
realizadas com cartões de crédito tem valor médio superior ao das Transações com cartões de débito. 
Abaixo seguem dados da ABECS relativos à indústria de cartões nos anos de 2005, 2006 e 2007: 

  
2005 2006 2007(1) 

Crescimento 
(2005-2007) 

CAGR  
(2005-2007) 

N.º de Cartões (milhões) 338 386 436 29,0%  13,6%  
N.º de Transações (bilhões) 3,7 4,3 5,1 38,7%  17,8%  

Total 

Valor das Transações (R$ bilhões) 203,2 254,3 310,8 53,0%  23,7%  
    

N.º de Cartões (milhões) 68 79 93 36,8%  16,9%  
N.º de Transações (bilhões) 1,7 2,0 2,4 41,1%  18,8%  

Cartões de 
Crédito 

Valor das Transações (R$ bilhões) 123,0 151,2 183 48,7%  21,9%  
    

N.º de Cartões (milhões) 171 187 201 17,5%  8,4%  
N.º de Transações (bilhões) 1,4 1,6 1,9 37,9%  17,4%  

Cartões de 
Débito 

Valor das Transações (R$ bilhões) 58,2 69,4 88,5 52,1%  23,3%  
    

N.º de Cartões (milhões) 99 120 142 43,4%  19,8%  
N.º de Transações (bilhões) 0.6 0,7 0,8 33,7%  15,6%  

Cartões de Loja 
(Private Label) 

Valor das Transações (R$ bilhões) 22,0 22,7 39,4 79,1%  33,8%  
 

(1) Informações estimadas pela ABECS. 
Fonte: ABECS. 

 
O crescimento mais pronunciado do número de Transações dos cartões de débito, que são vinculados à 
conta corrente, é resultado do fenômeno recente de maior “bancarização” da população, ou seja, o 
maior acesso da população a serviços financeiros, e também pela mudança dos hábitos dos 
consumidores e dos Estabelecimentos que vêem no cartão de débito um meio mais seguro para o 
pagamento de compras ou serviços. Todas as Transações com os cartões de débito são realizadas 
mediante o uso de senhas e tanto os Emissores, quanto as Credenciadoras, têm investido elevados 
recursos para melhorar a segurança nas Transações realizadas com esses cartões. 
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Apesar dessa expansão, aumentar a utilização por parte dos usuários dos cartões em circulação é o 
grande desafio para as empresas do setor, uma vez que o índice de ativação dos cartões, ou seja, o uso 
efetivo pelos seus Portadores, ainda é baixo. Isso demonstra que a indústria de cartões de pagamento 
ainda apresenta um grande potencial de crescimento.  

Segundo dados do Banco Central, em 2006, 46,0% das Transações foram realizadas com cartões de 
pagamento, quando considerados todos os meios de pagamento, exceto o dinheiro, em comparação a 
20,4%, no ano de 2000. No mesmo período, a utilização do cheque como meio de pagamento caiu de 
56,7% para 23,5,0%, o que demonstra a crescente substituição, pelo mercado consumidor, do cheque 
pelos cartões de pagamento. 

Cheques versus Meios Eletrônicos de Pagamento  

A evolução histórica dos diferentes meios de pagamento mostra que o cheque era o instrumento mais 
utilizado em 1999, com cerca de 2,5 bilhões de cheques emitidos naquele ano, representando 62,5% de 
todos os pagamentos exceto em dinheiro. Naquele mesmo ano, os instrumentos eletrônicos, que 
englobavam modalidades como cartões de crédito, cartões de débito, débito direto e transferências de 
crédito, que compreendem as transferências eletrônicas disponíveis (TEDs), os documentos de crédito 
(DOCs) e, principalmente, os bloquetos de cobrança, respondiam pelos 37,5% restantes, com a 
predominância das operações de transferências de crédito (626 milhões de pagamentos), cartões de 
crédito (553 milhões), débito direto (219 milhões) e cartões de débito (107 milhões).  

Já em 2003, a representatividade dos cheques caiu para 39,4%, com os instrumentos eletrônicos 
assumindo a maioria dos pagamentos. Em 2004, a participação dos cheques, que foi de 33,9%, foi 
superada pela utilização conjunta dos cartões de crédito e de débito, sendo que as duas modalidades 
responderam por 37,3% dos pagamentos.  

Em 2006, ocorreram 1,82 bilhão de operações de pagamentos com cartões de crédito, com uma 
participação de 26,3% do total dos meios de pagamento, à exceção do dinheiro, enquanto que foram 
emitidos 1,62 bilhão de cheques, com uma participação de 23,5% do total dos meios de pagamento, à 
exceção do dinheiro. Abaixo segue gráfico com a participação dos meios de pagamento no ano de 
2006, em relação ao número total de Transações, em termos percentuais: 

Cartão de 
Crédito
26.3%

Transferência 
de Crédito 

Interbancária
19.0%

Débito Direto
11.6%

Cartão de 
Débito
19.7%

Cheque
23.5%

 
 

Fonte: Banco Central e Câmaras de Compensação e Prestadores de Serviço de Compensação e Liquidação. 

 
Em 2006, ocorreram mais de 1,36 bilhão de Transações com a utilização dos cartões de débito, o que 
representou 19,7% do total dos meios de pagamento, à exceção do dinheiro, seguidas de perto pelas 
operações de transferência de crédito, com 1,31 bilhão de Transações, que representaram 19,0% do 
total dos meios de pagamento, à exceção do dinheiro. 
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Utilização dos Cheques no Mercado Brasileiro 

Um estudo da ABECS, divulgado em julho de 2006, fez uma comparação entre as Transações de 
pagamentos feitas pelos consumidores finais, tomando-se como referência somente cheques abaixo do 
chamado valor-limite de R$299,99, definido pelo Banco Central. O estudo entendeu que, dentro desse 
limite, o foco da comparação seria o consumo, mais próximo do universo geral dos cartões.  

De acordo com os dados da pesquisa da ABECS, desde meados de 2004, os volumes mensais das 
Transações pagas com cartões (considerados cartões de crédito, cartões de débito e de cartões de lojas 
(Private Label) superaram os pagamentos com cheques emitidos por pessoas físicas para compras de 
bens e serviços (dentro do valor limite já mencionado).  

Em janeiro de 2004, os pagamentos com os diversos segmentos de cartões estavam na casa dos 
R$12,0 bilhões, subindo gradativa e constantemente até chegar ao patamar dos R$20,0 bilhões 
mensais em maio de 2006. Já os valores do conjunto dos cheques de até R$299,99 oscilaram de 
R$13,0 bilhões, em janeiro de 2004, para R$11,9 bilhões em maio último, com quedas maiores em 
alguns meses.  

A pesquisa também verificou uma queda no número mensal de cheques emitidos com o mesmo limite 
de valor, de 135,9 milhões para 105,6 milhões no mesmo período descrito acima, face a um 
incremento no número de Transações mensais com os vários tipos de cartões de 211,1 milhões para 
353,1 milhões, também no mesmo intervalo. 

Mesmo com a diminuição do uso, os cheques, em termos de valores globais movimentados pelos 
meios de pagamento, só perdem em importância para as transferências de crédito. Cabe destacar que 
essas duas modalidades registram valores de pagamento muito superiores aos dos cartões de crédito e 
de débito, que se referem normalmente a valores bem menores.  

Em 2006, as transferências de crédito somaram R$3,6 trilhões, o equivalente a 70,9% do total de 
pagamentos. Já os cheques movimentaram R$1,0 trilhão, com um peso de 19,6% no mesmo ano. Em 
2001, os cheques tinham um peso bem maior, 40,9%. Os cartões de crédito e de débito juntos 
somaram cerca de R$69,0 bilhões em pagamentos, com uma participação de 1,2% e 0,3%, 
respectivamente. Embora com peso menor, os cartões têm registrado um forte crescimento em termos 
de valores. De 2001 a 2006, os cartões de crédito aumentaram em cerca de 165,5% os valores de 
pagamento e os cartões de débito, em 357,1%, segundo dados do Banco Central 

Comparativo da utilização do cheque em outros países 

O movimento que ocorre no Brasil acompanha uma tendência mundial de substituição dos cheques por 
meios eletrônicos. Apesar da forte redução, a representatividade dos cheques na estrutura de pagamentos 
ainda se destaca no comparativo com outros países, perdendo somente para os Estados Unidos. Em 2005, 
os cheques tinham uma participação de 37,2% nas Transações sem uso de dinheiro no mercado americano, 
segundo dados do estudo do Banco Central. Os cartões de crédito e de débito também vêm ganhando 
espaço naquele país e representam 48,4% do total. Outro mercado no qual os cheques têm peso 
importante é a França, onde respondem por 27,8% do total. Em contraposição, há diversos países europeus 
em que as Transações em cheques são muito pouco utilizadas, com peso próximo ou menor que 1,0% ou 
praticamente zerado, como Alemanha, Bélgica, Finlândia, Holanda e Suíça.  

No caso brasileiro, o processo de migração para o meio eletrônico está ocorrendo via cartões de crédito 
e de débito e tudo indica que esse processo continuará no médio prazo. Mas em outros países essa 
transformação se deu por outros meios, como transferências de crédito e de débito direto, como 
Alemanha, Bélgica e Suíça, onde há uma forte presença das transferências de crédito, com um patamar 
de participação superior a 40,0%. As operações de débito direto destacam-se na Alemanha e Espanha, 
também com peso próximo aos 40,0%. 
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Incremento da rede de aceitação de cartões  

A expansão constante da rede de Estabelecimentos aptos a receber pagamentos com cartões é 
também um dos fatores fundamentais para explicar o desempenho do setor, uma vez que a ampliação 
da base de aceitação reforça o uso do cartão e atrai novos consumidores para o mercado. Atualmente 
existem mais de 1,1 milhão de Estabelecimentos aptos a aceitar o cartão como meio de pagamento.  

Expansão do crédito  

A performance dos cartões também está atrelada à evolução do volume de financiamento ao 
consumidor concedido pelos bancos e financeiras. Há oito anos, em 1999, o volume de crédito 
concedido a pessoas físicas estava na ordem dos R$22,4 bilhões e representava 2,1% do PIB. Nos 
últimos anos, esse indicador cresceu substancialmente, atingindo os R$191,8 bilhões ao final de 2006, 
o equivalente a 8,2% do PIB. Em novembro de 2007, o volume de crédito concedido a pessoas físicas 
alcançou R$239,5 bilhões, o que demonstra que o crescimento do crédito cresce mais do que o 
crescimento do PIB.  

“Bancarização”  

O processo recente de maior “bancarização” da população brasileira pode ser aferido pelo incremento 
de cerca de 31,5 milhões de novas contas correntes entre os anos de 2000 a 2005, de acordo com 
números do Banco Central. Em 2000, eram 63,7 milhões de contas, dado que, ao final de 2005, 
alcançou 95,1 milhões, detidas por, aproximadamente, 50,0 milhões de pessoas. Esse movimento 
redundou na expansão recente dos cartões de débitos, vinculados a essas novas contas.  

Aumento do emprego e da renda  

Em períodos recentes, o crescimento da economia melhorou os indicadores de emprego e de renda dos 
trabalhadores, variáveis que afetam diretamente os gastos dos Portadores. Em 2006, com o incremento de 
3,7% do PIB, o consumo das famílias aumentou 4,3%, segundo ano consecutivo de expansão.  
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ATIVIDADES DA COMPANHIA 
 

VISÃO GERAL 

A Redecard é uma das companhias líderes da indústria de cartões de pagamento no mercado brasileiro e a 
principal Credenciadora das Bandeiras Mastercard e Diners no Brasil, sendo responsável pelo credenciamento 
de Estabelecimentos para aceitação de cartões de pagamento, bem como pela captura, transmissão, 
processamento e liquidação financeira das Transações realizadas com cartões de crédito e débito dessas 
Bandeiras. Em 2007, a Companhia teve uma participação de 32,9% no valor das Transações com cartões de 
pagamento no mercado brasileiro, que alcançou R$310,8 bilhões, segundo dados preliminares da ABECS. 
Considerando o volume financeiro das transações com cartões de crédito, de débito e de loja (Private Label) 
nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2007, o valor das Transações com cartões de pagamento 
representou 19,4% do total do consumo das famílias no Brasil no mesmo período, conforme dados divulgados 
pelo IBGE. Em 2007, a Redecard capturou e processou aproximadamente 1,8 bilhão de Transações, o que 
representou uma taxa média de crescimento anual, desde 2003, de 23,3%, em número de Transações 
capturadas. A Redecard possuía, em dezembro de 2007, mais de 1,1 milhão de Estabelecimentos 
credenciados, estando presente em todos os municípios brasileiros dotados de infra-estrutura de energia 
elétrica e telecomunicações. Segundo dados de The Nilson Report (edição 876) sobre o mercado norte-
americano, a Companhia, caso atuasse naquele mercado, com aproximadamente 640 mil Estabelecimentos 
ativos em 2006, ficaria entre as cinco maiores Credenciadoras em número de Estabelecimentos ativos  

Além da atividade de credenciamento de Estabelecimentos e captura, transmissão, processamento e 
liquidação financeira das Transações com cartões de crédito e débito, a Companhia oferece também 
outros produtos e serviços aos seus clientes, como o aluguel dos equipamentos para captura eletrônica 
de Transações (POS) e a antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos referentes às vendas por eles 
realizadas com cartões de crédito. A combinação de negócios em uma estrutura única, diferentemente 
do que é observado em empresas de credenciamento e processamento em outros países, consiste em 
um diferencial competitivo e explica as elevadas margens da Companhia. A tabela a seguir demonstra 
os nossos principais indicadores financeiros e operacionais para os períodos indicados: 

 
Exercício Encerrado em  

31 de dezembro 

 2005 2006 2007 
Crescimento 
(2005-2007) CAGR 

      

Receita Total (R$ milhões)(1) ........................ 1.517,5 1.779,3 2.120,5 39,7% 18,2% 

EBITDA Ajustado (R$ milhões)(2) ............................. 811,9 1.087,9 1.315,7 62,0% 27,3% 
Margem EBITDA Ajustado(3) .................................... 53,5% 61,1% 62,1% 16,1% 7,7% 
Lucro Operacional (R$ milhões) ............................. 674,3 934,7 1.237,0 83,4% 35,4% 
Lucro Líquido Pro-forma (R$ milhões)........... 411,7 601,9 807,8 96,2% 40,1% 
Margem Líquida Pro-forma(4) ............................... 27,1% 33,8% 38,1% 40,6% 18,6% 
Cartões de Crédito:      
Valor das Transações (R$ milhões)............................... 47.285,8 57.240,5 68.641,4 45,2% 20,5% 
Número de Transações (mil)............................ 586.830 680.972 781.491 33,2% 15,4% 
Cartões de Débito:      
Valor das Transações (R$ milhões)............................... 19.592,1 25.813,7 33.702,5 72,0% 31,2% 
Número de Transações (mil)............................ 441.483 559.119 704.934 59,7% 26,4% 
Base de Estabelecimentos Credenciados .......... 901.448 1.018.776 1.141.077 26,6% 12,5% 
Captura Eletrônica das Transações(%)....... 99,2% 99,9% 99,9% 0,7% 0,4% 
Endividamento Total (R$ milhões)(5) .............. 362,0 375,7 360,8 (0,3)% – 
Contratos de Capital de Giro .......................... 348,6 348,6 348,6 – – 
Juros sobre Contratos de Capital de Giro........ 13,4 10,1 12,2 (9,0)% (4,4)% 
Saldos Credores de Contas Correntes 

Bancárias (reclassificação do Disponível)..... – 17,0 – – – 
 

(1) Este valor inclui as receitas financeiras obtidas na antecipação de recebíveis, pois a Companhia entende que estas receitas são de caráter operacional devido ao fato de que 
a Redecard, como Credenciadora, apenas cumpre, antecipadamente, sua obrigação de realizar a liquidação financeira da Transação capturada para o Estabelecimento. 

(2)  O EBITDA Ajustado consiste no lucro operacional adicionado dos valores da depreciação e amortização e pelo montante do resultado financeiro líquido, entretanto, 
sem considerar a exclusão da receita financeira líquida obtida com os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, uma vez que a Companhia 
entende que os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos fazem parte das suas atividades operacionais. O EBITDA Ajustado não é uma medida de 
acordo com o BR GAAP, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como 
indicador do desempenho operacional da Companhia ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui 
significado padronizado e a definição de EBITDA Ajustado aqui utilizada pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras sociedades. EBITDA é usado como 
uma medida de performance importante, por nossa Administração e investidores. 

(3) Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado dividido pela receita operacional líquida da Companhia. 
(4) Margem Líquida Pro-forma é formada pelo lucro líquido Pro-forma dividido pela receita operacional líquida. 
(5) O saldo do endividamento é de curto prazo. Não houve alterações relevantes no endividamento da Companhia entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 

de 2005, 2006 e 2007.  
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Características da indústria de cartões de pagamento no Brasil  

O modelo preponderante na indústria de cartões de pagamento no Brasil é o de associação, no qual as 
Bandeiras, as Credenciadoras e os Emissores têm papéis específicos, porém atuando de forma 
integrada, sob as regras estabelecidas pelas Bandeiras. Nesse modelo, as Credenciadoras, como a 
Redecard, detêm a licença de uso das marcas das Bandeiras e são responsáveis pelo credenciamento 
dos Estabelecimentos, como também pela captura, transmissão, processamento e liquidação financeira 
das Transações realizadas com cartões de pagamento.  

A figura abaixo esquematiza o funcionamento do Modelo de “Associação” na indústria de cartões de 
pagamento no mercado brasileiro e identifica as cinco partes desse sistema:  

 
 

(1) As Bandeiras estabelecem as regras gerais de organização e funcionamento do sistema de cartões de pagamento e garantem a liquidação 
financeira das Transações. Para elevar a segurança do sistema, a Bandeira MasterCard exige que Credenciadores e Emissores ofereçam 
garantias que suportem as obrigações de pagamento decorrentes do contrato de licença de uso da marca MasterCard; 

(2) As Credenciadoras, como a Redecard, são responsáveis pelo credenciamento dos Estabelecimentos, captura, transmissão, processamento e 
liquidação financeira das Transações;  

(3) Os Estabelecimentos são os fornecedores de bens e/ou prestadores de serviços credenciados pelas Credenciadoras para aceitar cartões de 
crédito e de débito como meio de pagamento;  

(4) Os Portadores são pessoas físicas ou prepostos de pessoas jurídicas detentoras dos cartões concedidos pelos Emissores e usuárias e/ou 
consumidoras de produtos e serviços; e 

(5) Os Emissores concedem crédito aos Portadores para utilização no Brasil e/ou no exterior. 

 
Segundo dados preliminares da ABECS, o valor das Transações que utilizaram cartões como meio de 
pagamento atingiu R$310,8 bilhões em 2007, sendo R$183,0 bilhões nas Transações com cartões de 
crédito, R$88 bilhões nas Transações com cartão de débito e R$39,0 bilhões nas Transações com 
cartões de lojas (Private Label) emitidos no país, o que representaria um crescimento de 22,0%, 21,0%, 
27,0% e 17,0% em 2007, respectivamente, em relação ao ano de 2006. Considerando ainda as 
estimativas da ABECS para o ano de 2007, o número de transações por cartão emitido atingiu 27,6 por 
cartão de crédito, 9,9 por cartão de débito, e 6,1 por cartão de loja (Private Label). Esses números 
indicam que a indústria de meios eletrônicos de pagamentos no País poderá ser beneficiada pela 
provável mudança na cultura de uso dos cartões e que há um potencial significativo a ser explorado, 
dado que mercados considerados maduros como Canadá, Reino Unido, EUA e França apresentavam, 
em 2005, uma média de 48,1 transações por cartão. 
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Considerando o volume financeiro das Transações com cartões de crédito, de débito e de loja (Private 
Label) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2007, a utilização dos cartões como meio de 
pagamento representou 19,4% do consumo das famílias, segundo dados da ABECS e do IBGE, em 
comparação a 12,5% no ano de 2003. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, a utilização dos 
cartões como meio de pagamento no ano de 2005 representou 37,0% e 55,0% no consumo das 
famílias desses países, respectivamente, de acordo com os Bancos Centrais daqueles países. Nos 12 
meses acumulados até setembro de 2007, o valor das Transações com cartões de crédito e débito 
apresentou um crescimento equivalente a 2,3 vezes a taxa de crescimento do consumo das famílias 
brasileiras. Em mercados considerados maduros, a indústria de meios de pagamentos ainda cresce a 
taxas expressivas, como, por exemplo, os Estados Unidos com o crescimento equivalente a 2,2 vezes o 
consumo das famílias entre 2003 e 2004. Esses dados indicam que em países nos quais a penetração 
de meios eletrônicos de pagamento ainda é baixa, o potencial de crescimento é ainda mais acentuado. 

Segundo dados do Banco Central, em 2006, 46,0% das Transações foram realizadas com cartões de 
pagamento, quando considerados todos os meios de pagamento exceto o dinheiro, em comparação a 
16,5% no ano de 1999. No mesmo período, a utilização do cheque como meio de pagamento caiu de 
62,5% para 23,5%, o que demonstra a crescente substituição do cheque pelos cartões de pagamento. 

PONTOS FORTES DA COMPANHIA 

Forte crescimento com alto retorno aos acionistas. No período compreendido entre 2004 e 2007, a 
Companhia apresentou uma taxa média de crescimento anual no valor das Transações realizadas com 
cartões de crédito e débito de 26,2%, uma taxa média de crescimento anual de EBITDA Ajustado de 
33,1%, e um crescimento da Margem EBITDA Ajustado de 13,9%. O crescimento constante e orgânico 
de suas atividades e seus resultados financeiros decorre dos altos ganhos de escala proporcionados pela 
sua eficiência operacional e pelo seu modelo de negócios, resultando em uma Margem EBITDA Ajustado 
de 62,1% sobre a receita operacional líquida em 2007, e um lucro líquido “pro-forma” de 38,1% sobre a 
receita operacional líquida. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2006, a 
Companhia distribuiu dividendos de R$177,4 milhões e R$292,3 milhões, respectivamente, e tem 
R$665,7 milhões em dividendos propostos para o exercício social de 2007, enquanto que o Consórcio 
Redecard distribuiu resultados aos demais consorciados, nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, os 
montantes de R$369,1 milhões, R$494,6 milhões e R$196,2 milhões, respectivamente. Conforme 
deliberação do Conselho de Administração da Companhia de 21 de dezembro de 2007, a Companhia 
decidiu realizar, ainda, o pagamento de Juros sobre Capital Próprio a serem imputados ao valor do 
dividendo obrigatório do exercício social de 2007, no valor bruto de R$16,1 milhões. A Companhia 
acredita que as altas margens obtidas e o seu constante crescimento garantem uma sólida situação 
financeira e uma alta capacidade de distribuição de dividendos aos seus acionistas. 

Recorrência e previsibilidade das receitas da Companhia, aliada a uma base diversificada de 
Estabelecimentos credenciados. As receitas da Companhia são recorrentes em função da natureza 
do seu negócio. Uma vez credenciados pela Redecard, os Estabelecimentos permanecem gerando 
Transações com cartões de crédito e débito, as quais se traduzem em receitas recorrentes e previsíveis 
para a Companhia. Em 2007, aproximadamente 95,5% do valor das Transações com cartões de crédito 
e débito, capturadas pela Companhia, foram realizadas em Estabelecimentos credenciados até 2006. A 
receita da Companhia é composta, ainda, pelo recebimento do aluguel dos seus equipamentos para 
captura eletrônica de Transações (POS), o que representa outra fonte de receita recorrente e previsível. 
A antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos também tem sido uma importante fonte de receita 
para a Companhia, com crescimento anual de 14,7% no volume financeiro antecipado entre 2003 e 
2007. A Redecard mantém equipes e processos adequados com o propósito de prestar assistência 
constante aos Estabelecimentos, objetivando estimular a aceitação dos meios de pagamento que a 
Companhia representa. A rede de Estabelecimentos credenciados pela Companhia é também bastante 
diversificada e segmentada nos mais diversos ramos de negócios, não havendo concentração específica 
em um ramo de negócio, e seu maior cliente representou apenas 3,8% do valor das Transações 
realizadas com cartões de crédito e débito capturadas pela Companhia em 2007. 
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Ampla rede de Estabelecimentos credenciados e capilaridade. A Companhia conta com mais de 
1,1 milhão de Estabelecimentos credenciados em todos os municípios brasileiros que contam com 
infra-estrutura de energia elétrica e telecomunicações e 1,8 bilhão de Transações realizadas 
anualmente. Desde 2004, a Companhia tem apresentado uma taxa média de crescimento anual de 
11,4% no número de Estabelecimentos credenciados e de 16,4% no número de Estabelecimentos 
ativos, o que permitiu à Companhia apresentar um crescimento médio anual de 22,4% no número de 
Transações capturadas. De 2004 a 2007, a Companhia investiu, aproximadamente, R$443,5 milhões 
na expansão, e manutenção e atualização da sua rede de equipamentos para captura eletrônica de 
Transações (POS), possuindo um parque de equipamentos instalados, de 782,3 mil equipamentos no 
final do ano 2007. A Companhia acredita que a sua ampla rede de Estabelecimentos já habilitados a 
aceitar cartões como meio de pagamento, nos mais diversos ramos de negócios, lhe permitirá obter 
uma maior ativação da sua rede de captura de Transações, independentemente do credenciamento de 
novos Estabelecimentos. 

Alta disponibilidade, qualidade e segurança dos equipamentos e da rede de captura de 
Transações. As plataformas de processamento de informações da Companhia permitem que os 
sistemas da sua rede de captura eletrônica tenham alta disponibilidade e que ela disponha de 
contingenciamento automático em dois centros de informações (data centers). A Companhia dispõe de 
83 pontos próprios para a captura eletrônica de Transações espalhados pelo Brasil (denominados 
“pontos de concentração”), que mantêm a rede de captura eletrônica de Transações disponível 24 
horas por dia, todos os dias do ano, o que permite à Companhia uma alta capacidade de 
monitoramento das Transações e uma baixa dependência das operadoras de telefonia. A Companhia 
apresenta um nível de captura eletrônica de Transações com cartões de crédito e débito de 99,0%. 
Além disso, 95,1% dos seus equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) já estão aptos 
a efetuar a leitura de cartões com chip, o que garante maior segurança a todos os participantes da 
indústria de cartões de pagamento. A alta segurança dos sistemas e plataformas de processamento de 
informações da Companhia reflete-se no baixíssimo índice de fraude observado nas suas Transações, 
que atingiu apenas 0,0006% do valor das Transações capturadas em 2007. Além disso, a Companhia 
tem investido em equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) que utilizam a tecnologia 
sem fio (POS Wireless), que proporcionam mais segurança e conveniência para os Estabelecimentos e 
Portadores, e desenvolveu um aplicativo próprio de captura segura de Transações realizadas na 
Internet, chamado Komerci. O número de clientes ativos que utilizam a tecnologia Komerci cresceu 
52,8% entre 2006 e 2007. A Companhia acredita que a alta disponibilidade da sua rede de captura e a 
maior segurança da tecnologia utilizada lhe permite prestar um serviço de qualidade, sem 
comprometer o crescimento do número de Estabelecimentos credenciados.  

Diversidade de produtos e serviços oferecidos aos Estabelecimentos. A Companhia oferece aos 
Estabelecimentos outros produtos além da captura das Transações com cartões de crédito e débito, como 
o aluguel dos equipamentos para a captura eletrônica de Transações (POS), a antecipação de recebíveis 
aos Estabelecimentos referentes a vendas realizadas com cartões de crédito, o serviço de consulta de 
cheques por meio dos seus equipamentos de captura eletrônica de Transações (POS), além dos serviços de 
captura e transmissão de Transações realizadas com cartões de benefícios (Voucher) e com cartões de 
lojas (Private Label). Recentemente, a Companhia lançou e vem fazendo testes das seguintes soluções de 
pagamento e produtos: Parcele+ por MasterCard, uma solução inovadora que proporciona uma 
alternativa de financiamento em segmentos com forte presença de Crédito Direto ao Consumidor (CDC); 
Compre&Saque, que possibilita aos portadores de cartões de débito MasterCard Maestro e Redeshop o 
saque de dinheiro ao realizarem compras em estabelecimentos credenciados pela Redecard; e Recarga de 
Celular, atraindo clientes para os estabelecimentos credenciados além de incrementar seu faturamento. A 
Companhia acredita que o amplo leque de produtos e serviços que oferece aos Estabelecimentos é um 
diferencial atrativo que permite à Companhia credenciar mais Estabelecimentos. 
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Alto nível de governança corporativa e transparência, suporte dos acionistas e administração 
experiente. As ações da Companhia estão listadas no Novo Mercado da BOVESPA, com o propósito de 
manter o mais elevado padrão de governança corporativa. Além disso, os Acionistas Controladores da 
Companhia são sociedades dos conglomerados financeiros Citibank, Itaú e Unibanco, sendo que estes 
dois últimos estão entre as maiores instituições financeiras privadas do Brasil, e no caso do Citibank, do 
mundo. Os conglomerados financeiros a que pertencem os Acionistas Controladores da Companhia 
estão comprometidos com os mais elevados padrões de governança corporativa e atuam na indústria 
de cartões no Brasil há mais de 35 anos. A Companhia conta, também, com uma administração que 
combina extensa experiência na indústria de cartões de pagamento com qualificação gerencial e um 
alto grau de comprometimento com as suas atividades, sendo a administração uma das responsáveis 
pelo histórico de sucesso da Companhia. A alta administração inclui profissionais com mais de trinta 
anos de experiência na indústria de cartões de pagamento. 

ESTRATÉGIAS DA COMPANHIA 

Aumentar a ativação e capilaridade da rede de captura de Transações. Além da estrutura 
comercial da Companhia voltada para a assistência constante aos Estabelecimentos, a Companhia 
conta com uma rede de 9.042 agências bancárias que também atuam no credenciamento de novos 
Estabelecimentos em nome da Redecard, sendo que, destas agências, mais de 3.591 agências 
bancárias pertencem aos Acionistas Controladores da Companhia. Essas ações são coordenadas por 
equipe própria da Redecard, juntamente com empresas prestadoras de serviços especializadas na 
indústria de cartões de pagamento e com a contratação de empresas de telemarketing, com o objetivo 
de incrementar ainda mais a ativação da rede de Estabelecimentos credenciados pela Companhia. Com 
essas ações, a Companhia vem obtendo um crescimento nos seus resultados por meio do aumento (i) 
da emissão de cartões da Bandeira MasterCard e, conseqüentemente, (ii) do volume de Transações 
realizadas com cartões desta Bandeira.  

Estimular a emissão de cartões pelos Emissores. Com o objetivo de estimular a emissão e 
promoção de cartões de crédito da Bandeira MasterCard, a Companhia e a MasterCard International 
acordaram em 27 de março de 2006 que (i) a administração da MasterCard International iria 
determinar e implementar um novo modelo de Taxa de Intercâmbio (fixada e regulada pela Bandeira), 
aplicável a todas as operações domésticas com cartões de crédito da Bandeira MasterCard, em que a 
Taxa de Intercâmbio paga pela Companhia aos Emissores é superior àquela praticada pelo mercado à 
época, contanto que (ii) a Companhia disponibilize um serviço para todos os Emissores de cartões da 
Bandeira MasterCard que mantenham, do valor total de todas as Transações geradas por cartões de 
crédito de sua emissão, no mínimo, 35,0% desse valor, geradas pelos cartões de crédito da Bandeira 
MasterCard. Este serviço está relacionado ao negócio de recebíveis dos Emissores de cartões de crédito 
da Bandeira MasterCard e consiste em assegurar aos bancos Emissores a trava do domicílio bancário 
dos Estabelecimentos credenciados que venham a efetuar operações financeiras com esses respectivos 
bancos Emissores, até um limite de 300,0% do total de Transações geradas pelos cartões de crédito da 
Bandeira Mastercard desses bancos Emissores. Durante o prazo de vigência do contrato de trava de 
domicílio bancário dos Estabelecimentos credenciados, a Redecard se compromete a não realizar a 
antecipação dos recebíveis originados das transações realizadas com cartões de crédito da Bandeira 
MasterCard aos Estabalecimentos credenciados que tenham a trava solicitada pelo banco. 
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Estimular o uso dos cartões de pagamento no consumo das famílias brasileiras e em novos 
ramos de negócios. Considerando o volume financeiro das transações com cartões de crédito, de 
débito e de loja (Private Label) nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2007, a utilização dos 
cartões de pagamento atingiu 19,4% do consumo das famílias brasileiras contra 15,6% em 2005, 
enquanto que, em mercados mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e Canadá, a utilização do 
cartão de pagamento atingiu 37,0% e 55,0%, respectivamente, do consumo das famílias desses países 
em 2005. A Companhia vem constantemente desenvolvendo projetos e realizando pesquisas de 
mercado com o propósito de identificar novos ramos de negócio onde a utilização de cartões como 
meio de pagamento é viável e atrativa. A Companhia entende que há oportunidades em novos ramos 
de negócios em que a utilização de equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) com a 
tecnologia de mobilidade é cada vez maior, como nas Transações realizadas por representantes de 
venda direta, serviços de táxi e entrega de mercadorias, dentre outras. A Companhia está avaliando, 
ainda, a inserção dos cartões de pagamento no segmento de atacado, para que os Estabelecimentos 
tenham a opção de utilizar cartões de pagamento como meio de pagamento de seus fornecedores 
atacadistas, por exemplo. A inserção da Redecard na captura eletrônica de Transações nesses novos 
ramos de negócios permitirá à Companhia estar presente em um número cada vez maior de 
Transações comerciais e financeiras no mercado consumidor brasileiro. 

Buscar constantemente a atualização e inovação tecnológica. A Companhia continuará buscando 
constantemente a atualização e a inovação tecnológica. Como exemplo desse esforço, a Companhia 
desenvolveu um aplicativo próprio de captura segura de Transações realizadas na Internet, chamado 
Komerci e foi a primeira Credenciadora do mercado brasileiro a introduzir a tecnologia para captura de 
Transações sem fio (POS Wireless), bem como está sendo a precursora no credenciamento de 
Estabelecimentos em novos segmentos, como por exemplo, em táxi e serviços de entrega de refeições, 
possibilitando a introdução do uso do cartão de pagamento em todos esses segmentos. No uso da 
tecnologia dos cartões com chip, a Companhia foi a primeira Credenciadora da Bandeira MasterCard, 
fora da Europa, a capturar uma Transação no padrão estabelecido pela EMV, que definiu o padrão 
mundial de tecnologia chip para uso nos meios eletrônicos de pagamento. Em 2007, a Redecard 
também lançou o FoneShop, uma solução de pagamento por meio do telefone celular que substitui o 
cartão de crédito ou débito (o plástico), de simples implementação, que estará disponível para qualquer 
emissor de cartão do Sistema Redecard. A solução permite interoperabilidade entre os diversos 
participantes do sistema de meios de pagamento eletrônico. Em complemento à rede de aceitação já 
instalada, a solução permite que o estabelecimento comercial ou pessoa física que realize venda de 
bens ou serviços utilize o equipamento celular para capturar transações com cartões de pagamento. A 
Companhia pretende continuar a buscar o constante aperfeiçoamento de sua tecnologia e a 
implementação de novas tecnologias, o que permitirá que a Companhia continue a oferecer serviços de 
captura e processamento de Transações realizadas por meio eletrônico, utilizando a mais avançada 
tecnologia da indústria de cartões de pagamento.  

Aprimorar a eficiência operacional. A Companhia apresentou uma taxa média anual de redução do 
custo por Transação capturada de 11,7%, no período compreendido entre 2003 e 2007. A Companhia 
continuará a aperfeiçoar o seu modelo de negócios para maximizar a utilização da rede de captura 
eletrônica de Transações, aumentando a padronização, simplicidade e velocidade na captura das 
Transações por meio da otimização dos processos operacionais, de modo a aumentar os seus ganhos 
de escala. A Companhia acredita que a diminuição dos custos operacionais e a maior agilidade na 
instalação de novos equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) permitirão à 
Companhia aproveitar os crescentes ganhos de escala e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade e 
segurança dos seus serviços. 
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HISTÓRIA DA COMPANHIA 

A história da Redecard remonta a 1970, quando o Citibank, que está entre as maiores instituições financeiras e 
emissores de cartões de crédito do mundo, e a Itaucard e o Unibanco, que estão entre as maiores instituições 
financeiras e emissores de cartões de crédito do Brasil, juntaram-se para fundar a Credicard. A Credicard 
exercia, concomitantemente, as atividades típicas de uma Bandeira, de um Emissor e de uma Credenciadora. 
Em 1980, a Credicard possuía 500.000 cartões emitidos e 120.000 Estabelecimentos credenciados. Em 1987, 
a Credicard passou a emitir cartões da Bandeira MasterCard e, em 1994, possuía 5,0 milhões de cartões 
emitidos. Nesse mesmo ano, a Credicard lançou o primeiro cartão de débito do mercado brasileiro, o 
Redeshop, por meio do qual os Estabelecimentos recebiam o valor da Transação no dia útil seguinte ao da sua 
realização, no mesmo dia em que a conta corrente do Portador era debitada pelo Emissor. 

Em 1996, o Citibank, a Itaucard e o Unibanco entenderam ser necessária a especialização dos serviços 
de credenciamento de Estabelecimentos e constituíram a Redecard, a partir da cisão das atividades de 
credenciamento da Credicard. No mesmo ano, a MasterCard International também tornou-se acionista 
da Redecard. Desde então, a Redecard é a única companhia Credenciadora das Bandeiras MasterCard 
e Diners no Brasil.  

A Redecard, desde a sua constituição, foi a líder do Consórcio Redecard. O Consórcio Redecard, 
constituído nos termos da Lei das Sociedades por Ações, cujos membros eram os Acionistas 
Controladores e a Redecard, tinha por objeto as mesmas atividades hoje desenvolvidas pela 
Companhia, quais sejam, o credenciamento de Estabelecimentos para aceitação de cartões de 
pagamento, bem como a captura, a transmissão, o processamento e a liquidação financeira das 
Transações realizadas com cartões de crédito e débito das Bandeiras MasterCard e Diners no Brasil. Os 
membros do Consórcio Redecard eram os Acionistas Controladores e a própria Redecard. Os ativos que 
eram detidos pelo Consórcio Redecard foram integralmente transferidos para a Companhia. 

A Redecard, na qualidade de líder do Consórcio Redecard, exercia todas as atividades e praticava todos 
os atos necessários para o desenvolvimento das atividades do Consórcio Redecard. Os resultados 
apurados pelo Consórcio Redecard eram distribuídos de acordo com a participação de cada 
consorciado nas receitas do Consórcio Redecard e determinados resultados eram rateados pelos 
consorciados na mesma proporção da respectiva participação acionária na Redecard, conforme critérios 
definidos no Contrato de Constituição de Consórcio.  

O Consórcio Redecard foi extinto em 31 de março de 2007, e, após o seu término, a Companhia 
assumiu todos os direitos e obrigações do Consórcio Redecard. 

Nos últimos cinco anos não ocorreram transformações e/ou reorganizações societárias na Companhia. 

ESTRUTURA SOCIETÁRIA 

A Companhia, na data deste Prospecto, possui a seguinte estrutura acionária: 

 Antes da Oferta 
Acionistas Ações (%) 

Citibank .................................................................................................... 161.201.297 23,95 
Itaucard .................................................................................................... 156.201.297 23,21 
Unibanco .................................................................................................. 350 0,00 
Unibanco Participações.............................................................................. 28.380.249 4,22 
Dibens(1) .................................................................................................... 127.820.698 18,99 
Membros da Administração(2)..................................................................... 2.818 0,00 
Outros ...................................................................................................... 199.363.996 29,63 

Total ........................................................................................................ 672.970.705 100,00 
 

(1) Sociedade do mesmo conglomerado financeiro do Unibanco. 
(2) Sobre as ações cedidas aos membros do Conselho de Administração, foi constituído usufruto dos direitos de voto e patrimoniais em favor dos 

Acionistas Controladores cedentes, exceto em relação à 1 ação cedida ao Dr. Horácio Lafer Piva, sobre a qual não houve constituição de 
usufruto, e à 1 ação cedida ao Dr. Luiz Fernando Furlan, sobre a qual o usufruto constituído refere-se somente aos direitos patrimoniais. 
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ATIVIDADES DA COMPANHIA 

As principais atividades da Companhia são o credenciamento de Estabelecimentos, a captura, a 
transmissão, o processamento e a liquidação financeira aos Estabelecimentos das Transações realizadas 
com cartões de crédito e débito das Bandeiras MasterCard e Diners. A Companhia oferece também 
outros produtos e serviços aos seus clientes, como o aluguel dos equipamentos para a captura 
eletrônica de Transações (POS), a antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos referentes a vendas 
por eles realizadas com cartões de crédito, o serviço de consulta de cheques por meio dos seus 
equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS), além dos serviços de captura e transmissão 
de Transações realizadas com cartões de benefícios (Voucher) e com cartões de lojas (Private Label).  

Ramos de atividades dos Estabelecimentos 

A Companhia divide os Estabelecimentos credenciados de acordo com os seguintes ramos de atividades: 

• Vestuário: lojas de roupas e calçados, joalherias, relojoarias, lavanderias; 

• Moradia: lojas de móveis, aparelhos domésticos e eletro-eletrônicos, materiais de construção; 

• Alimentação: supermercados, hipermercados, açougues, padarias, doceiras, lojas de conveniência; 

• Veículos: concessionárias de veículos, oficinas mecânicas, peças e acessórios para veículos, 
postos de combustíveis, estacionamentos, pedágios, despachantes; 

• Saúde: farmácias, hospitais, clínicas especializadas, médicos, planos de saúde, laboratórios; 

• Turismo e Entretenimento: restaurantes, hotéis, agências de viagem, companhias aéreas, 
aluguel de carros, cinemas; 

• Educação: escolas, universidades, papelarias, livrarias, bancas de jornal; 

• Hobby: artigos esportivos, academias, cabeleireiros, cinefoto, brinquedos, informática, 
instrumentos musicais; e 

• Outros: financeiras, serviços públicos, feiras e eventos, operadoras de telefonia, seguros. 
 
O modelo de negócio de adquirência da Redecard compreende o credenciamento de estabelecimentos 
comerciais para aceitação de cartões de pagamento, bem como pela captura, o processamento e 
liquidação financeira das transações com os cartões de crédito e de débito das Bandeiras mencionadas.  

As operações da Redecard estão organizadas nos seguintes negócios: 

a) cartões de crédito e débito: mediante captura, processamento e liquidação de transações 
comerciais e financeiras dos cartões com as Bandeiras mencionadas. Pela prestação desses 
serviços, a Redecard cobra desses estabelecimentos uma taxa de administração, constituída da 
remuneração do emissor, denominada interchange ou intercâmbio, e da remuneração para os 
serviços prestados pela Redecard;  

b) liquidação financeira antecipada aos estabelecimentos credenciados sobre os recebíveis com 
cartões de crédito das Bandeiras MasterCard e Diners Club International, mediante solicitações 
desses estabelecimentos e somente sobre as transações neles capturadas. A Redecard apura 
uma receita financeira nessas operações; 

c) locação dos equipamentos de captura eletrônica de transações, denominados POS. A 
Companhia apura uma receita mensal de aluguel de equipamentos; 

d) serviços prestados para empresas parceiras mediante captura, roteamento e transmissão de 
transações realizadas com cartões de benefício (voucher), tais como alimentação, refeição, 
combustível, entre outros, além dos cartões Private Label, normalmente emitidos por 
sociedades financeiras. As receitas da Redecard são constituídas de tarifas cobradas das 
empresas de voucher e das financeiras; e 

e) prestação de serviços aos estabelecimentos mediante consultas de cheques por meio dos 
equipamentos POS. A receita da Redecard é constituída de tarifas cobradas diretamente dos 
estabelecimentos, com pequena margem sobre os custos com a Serasa. 
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PRODUTOS  

Cartões de Crédito 

As atividades de captura, transmissão, processamento e liquidação financeira aos Estabelecimentos das 
Transações realizadas com cartões de crédito da Bandeira MasterCard e Diners são o principal produto 
da Companhia. As receitas oriundas da captura, do processamento e da liquidação financeira de 
Transações realizadas com cartões de crédito representaram 48,7% da receita total da Companhia no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o que representou um crescimento de 15,8% 
em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, e um crescimento médio anual 
de 19,0% no período compreendido entre os anos de 2003 e 2007. 

A Taxa de Intercâmbio média paga aos Emissores de cartões de crédito foi de 1,49% no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2007, superior à taxa de 1,41% no exercício social de 2006, 
representando um acréscimo de 5,9% em relação ao ano de 2006. O aumento da Taxa de Intercâmbio 
em 2007 foi resultado da implementação de uma política da Bandeira MasterCard, que definiu, após 
negociações com os Emissores e com a Companhia, uma forma de remuneração diferenciada, tanto 
para os Emissores quanto para a Companhia, de acordo com o tipo de cartão de crédito utilizado na 
Transação, e do segmento do Estabelecimento em que a Transação foi realizada.  

No último Trimestre de 2007, foram implementadas alterações nas Taxas de Intercâmbio, 
especificamente sobre as transações de crédito parceladas sem juros, de acordo com o número de 
parcelas, conforme segue: 

a) transações parceladas sem juros realizadas com cartões de crédito, com número de parcelas 
entre 2 e 6, tiveram aumento de 1,65% para 1,86%, exceto para (i) os cartões Corporate ou 
Platinum, e (ii) as transações submetidas por companhias aéreas, capturadas eletronicamente 
ou por transmissão de arquivo; e 

 

b) transações parceladas sem juros realizadas com cartões de crédito, com número de parcelas 
entre 7 e 12, tiveram aumento de 1,90% para 2,14%, exceto para (i) os cartões Corporate ou 
Platinum, e (ii) as transações submetidas por companhias aéreas, capturadas eletronicamente 
ou por transmissão de arquivo. 

 
No mercado brasileiro, o cartão de crédito pode ser utilizado de duas formas: 
 

• pagamento à vista, quando o Portador tem, em média, 30 dias da data da Transação para 
efetuar o pagamento da respectiva fatura; e 

 

• pagamento parcelado, quando o Portador efetua o parcelamento do pagamento da compra 
efetuada no momento da realização da Transação. O parcelamento pode ser feito de duas formas: 

 

• com juros, cujo financiamento é feito pelo respectivo Emissor do cartão, e no qual o 
Estabelecimento recebe uma única parcela correspondente ao valor da Transação; e  

 

• sem juros, cujo financiamento é feito pelo próprio Estabelecimento, o qual recebe o valor 
da Transação em parcelas, da mesma forma assumida pelo Portador. 
 

100



 

Tanto na modalidade à vista, como na de pagamento parcelado, o Estabelecimento recebe o valor da 
Transação diretamente da Redecard, no prazo estabelecido contratualmente, caso o Estabelecimento 
não solicite a antecipação do respectivo recebível. A garantia da liquidação financeira para o 
Estabelecimento é dada pela Redecard, a qual, por sua vez, tem a garantia da Bandeira de que o 
Emissor do cartão efetuará o pagamento da Transação que foi por ele autorizada. Todas as Transações 
com cartões de crédito são autorizadas pelos Emissores. Abaixo segue a esquematização do fluxo de 
uma Transação com cartão de crédito: 

 
 

D:  data da realização da Transação. 
D+26: data do pagamento da fatura do cartão de crédito pelo seu Portador. 
D+28: data do pagamento, pelo Emissor à Redecard, do valor da Transação 
D+30: data do pagamento, pela Redecard ao Estabelecimento, do valor da Transação. 

 
O parcelamento do pagamento da fatura pode ser feito em até 12 (doze) vezes e a média é de 3,5 
parcelas. O pagamento parcelado sem juros representou 49,5% do total do volume de faturamento 
com cartões de crédito capturadas e processadas pela Companhia no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2007. Os segmentos de vestuário e moradia representaram aproximadamente 59,0% 
do faturamento oriundo da captura de Transações realizadas com cartões de crédito cujo pagamento 
foi parcelado, a partir de dados referentes ao período de abril a setembro de 2007.  

O valor das Transações realizadas com cartões de crédito capturadas pela Companhia tiveram um 
crescimento médio anual de 22,9%, entre os anos de 2003 e 2007, e de 19,9%, entre os anos de 
2006 e 2007. 

A tabela abaixo mostra a participação de cada ramo de negócio no valor total das Transações 
realizadas com cartões de crédito capturadas pela Companhia, a partir de dados referentes ao período 
de janeiro a dezembro de 2007: 

Ramo de negócio: % do Valor total das Transações 

Alimentação...................................................................................... 21,1 
Vestuário .......................................................................................... 19,0 
Moradia ............................................................................................ 18,5 
Veículos ............................................................................................ 11,4 
Turismo e Entretenimento ................................................................. 12,5 
Saúde ............................................................................................... 6,3 
Educação .......................................................................................... 2,0 
Hobby............................................................................................... 2,2 
Outros .............................................................................................. 6,9 

 
A quantidade de Transações com cartões de crédito capturadas e processadas pela Companhia 
alcançou mais de 781,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o que 
representou um crescimento médio anual desde 2003 de 18,0%.  
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Cartões de Débito 

A Companhia realiza a captura, a transmissão, o processamento e a liquidação financeira aos 
Estabelecimentos das Transações realizadas com cartões de débito das Bandeiras MasterCard Maestro e 
RedeShop. A marca Redeshop foi adquirida pela MasterCard International em 2004, e está sendo 
substituída gradativamente pela Bandeira MasterCard Maestro.  

As receitas oriundas da captura, transmissão, processamento e liquidação financeira de Transações 
realizadas com cartões de débito representaram 12,4% da receita total da Companhia no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o que representou um crescimento de 30,0% em 
relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, e um crescimento médio anual de 
37,9% no período compreendido entre os anos de 2003 e 2007. 

Atualmente, a Taxa de intercâmbio paga aos Emissores corresponde a 50,0% da Taxa de 
Administração cobrada dos Estabelecimentos. 

No mercado brasileiro, o cartão de débito vem crescentemente substituindo a utilização dos cheques, 
por representar um meio de pagamento mais seguro para os Estabelecimentos, devido à necessidade 
de utilização de senha e confirmação de dados pessoais, por meio eletrônico. A liquidação financeira 
da Transação é feita no dia útil seguinte ao de sua captura pela Redecard, a qual é capturada 
integralmente de forma eletrônica e aprovada pelo Emissor do cartão de débito. Abaixo segue uma 
esquematização do fluxo de uma Transação com cartão de débito: 

 
 

D:  data da realização da Transação. 
D+1: data do débito da conta-corrente do Portador e respectivo pagamento,  

pelo Emissor à Redecard, do valor da Transação. 
D+1: data do pagamento, pela Redecard ao Estabelecimento, do valor da Transação. 
 
A tabela abaixo mostra a participação de cada ramo de negócio no valor total das Transações 
realizadas com cartões de débito capturadas pela Companhia, a partir de dados referentes ao período 
de janeiro a dezembro de 2007: 

Ramo de negócio: % do Valor total das Transações 

Alimentação....................................................................................... 32,7 
Vestuário ........................................................................................... 17,2 
Veículos ............................................................................................. 13,2 
Moradia ............................................................................................. 13,8 
Turismo e Entretenimento .................................................................. 9,7 
Saúde ................................................................................................ 6,4 
Educação ........................................................................................... 1,9 
Hobby................................................................................................ 2,3 
Outros ............................................................................................... 2,8 
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A quantidade de Transações com cartões de débito capturadas e processadas pela Companhia 
alcançou, aproximadamente, 705,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, 
o que representou um crescimento médio anual desde 2003 de 32,7%.  

Antecipação de recebíveis para Estabelecimentos 

As receitas financeiras líquidas oriundas da antecipação de recebíveis para os Estabelecimentos, efetuada para 
as Transações com os cartões de crédito capturadas pela Companhia, representaram 19,0% da receita total da 
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o que representou um crescimento de 
9,7% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, e um crescimento médio anual 
de 15,7% no período compreendido entre os anos de 2003 e 2007.  

O Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimento ao Sistema Redecard estabelece o prazo em que 
a Companhia deve efetuar o pagamento da Transação ao Estabelecimento que, em média, ocorre no 
trigésimo dia contado da data da realização da Transação, desde que esta não seja contestada pelo respectivo 
Portador quanto à sua realização. A Companhia recebe dos Emissores nacionais, em média, vinte e oito dias 
após a data da autorização da Transação. Quando se trata de Emissores de cartões situados no exterior, a 
MasterCard International paga à Redecard dois dias úteis após a data da autorização da Transação.  

O pré-pagamento ao Estabelecimento ocorre quando o Estabelecimento solicita à Companhia a 
antecipação dos seus créditos oriundos de Transações realizadas com cartões de crédito. Depois de 
acordado, entre o Estabelecimento e a Companhia, o valor da Taxa de Desconto Comercial aplicada 
sobre o valor da Transação a ser antecipada, a Companhia efetua o respectivo pagamento até o dia útil 
seguinte ao da solicitação de antecipação pelo Estabelecimento.  

A Companhia adota certas medidas para mitigar os riscos decorrentes da antecipação de recebíveis aos 
Estabelecimentos, dentre as quais se incluem: (i) fixação de um limite para a antecipação dos recebíveis, 
avaliado com base no ramo de negócios de cada Estabelecimento, e (ii) acompanhamento do histórico 
de Chargeback e cancelamentos de Transações.  

As receitas da Companhia decorrentes da antecipação de recebíveis para os Estabelecimentos devem 
apresentar uma tendência de queda nos próximos anos, uma vez que a Companhia adotou a estratégia de 
buscar a participação cada vez maior das instituições financeiras Emissoras de cartões de crédito, no negócio de 
recebíveis, em troca de uma maior emissão de cartões das Bandeiras MasterCard e Diners pelas instituições 
financeiras Emissoras de cartões de crédito. Ver seção “Sumário da Companhia – Estratégias da Companhia”, 
na página 18 deste Prospecto.  

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS 

Aluguel de equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) 

Os equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) são de propriedade da Companhia, a qual 
os aluga para os Estabelecimentos. A receita oriunda do aluguel dos equipamentos para captura 
eletrônica das Transações (POS) representou 23,1% da receita total da Companhia no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2007, o que representou um crescimento de 20,6% em relação ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, e um crescimento médio anual de 25,6% no 
período compreendido entre os anos de 2003 e 2007. 

Consulta de cheques 

As receitas oriundas dos serviços de consulta de cheques prestados aos Estabelecimentos 
representaram 1,3% da receita total da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2007, o que representou um crescimento de 6,9% em relação ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2006, e um crescimento médio anual de 34,9% no período compreendido entre os 
anos de 2003 e 2007. 
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O serviço de consulta de cheques prestado pela Companhia consiste na consulta à base de dados da 
SERASA, com a utilização do mesmo terminal de captura eletrônica de Transações (POS) para os 
cartões de crédito e débito. A remuneração da Redecard decorre de uma assinatura mensal paga pelo 
Estabelecimento, que lhe confere um direito de realizar uma quantidade determinada de consultas, e 
cada consulta adicional é cobrada por um valor unitário de acordo com o contrato com o 
Estabelecimento. A Companhia, por sua vez, paga mensalmente à SERASA uma tarifa por consulta. O 
número de consultas realizadas apresentou uma redução média anual de 0,7%, no período de 2003 a 
2007. No entanto, houve uma redução de 13,9% no número de consultas realizadas, entre os anos de 
2006 e 2007, em decorrência da queda na utilização dos cheques no mercado brasileiro. 

Cartões de benefícios (Voucher) 

As receitas oriundas dos serviços de captura, roteamento e transmissão de dados das Transações 
realizadas com cartões de benefícios (Voucher) nos Estabelecimentos representaram 1,7% da receita 
total da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o que representou um 
crescimento de 6,3% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, e um 
crescimento médio anual de 17,5% no período compreendido entre os anos de 2003 e 2007. 

A remuneração da Redecard decorre de uma tabela que estabelece preços por número de Transações 
capturadas e roteadas, e não de um percentual aplicado sobre o valor das Transações. Os clientes da 
Redecard são responsáveis pelo processamento e pela liquidação financeira das Transações aos 
Estabelecimentos. Tais clientes são grandes empresas administradoras de benefícios, como a Ticket, a 
Sodexho e VR. O número de Transações com cartões de benefício (Voucher) capturadas pela 
Companhia alcançou mais de 245,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2007, o que representou um crescimento médio anual desde 2003 de 20,1%.  

Cartões de Loja (Private Label) 

As receitas oriundas dos serviços de captura e transmissão de dados das Transações realizadas com 
cartões de loja (Private Label) representaram 0,3% da receita total da Companhia no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2007, o que representou um crescimento de 31,1% em relação ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, e um crescimento médio anual de 28,8% no 
período compreendido entre os anos de 2003 e 2007. 

A remuneração da Redecard decorre de uma tabela que estabelece preços por número de Transações 
capturadas e roteadas, e não de um percentual aplicado sobre o valor das Transações. Os clientes da 
Redecard são responsáveis pelo processamento e pela liquidação financeira das Transações. Tais 
clientes são, em sua grande parte, financeiras que têm um grande número de operações de 
microcrédito. O número de Transações com cartões de lojas (Private Label) capturadas pela Companhia 
foi de mais de 50 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o que 
representou um crescimento médio anual desde 2003 de 31,4%.  
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REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS E ESTRUTURA COMERCIAL 

A rede de Estabelecimentos credenciados ao Sistema Redecard está presente em todos os municípios 
brasileiros com infra-estrutura de energia elétrica e telecomunicações. A estrutura comercial está dividida em 
cinco regionais cobrindo todo o território nacional. Cada regional é integrada por uma equipe de 
funcionários composta por com um Diretor, por Gerentes para cada filial, Executivos de Contas e 
Representantes Comerciais. A alocação desses recursos por regional considera a distribuição geográfica dos 
Estabelecimentos e das agências bancárias dos Emissores. O mapa abaixo ilustra a divisão geográfica das 
regionais e a respectiva participação: (i) no valor das Transações capturadas pela Companhia (referentes às 
Transações realizadas com cartões de crédito e débito) e (ii) na base de Estabelecimentos credenciados: 

 

Região Norte: 
Valor das Transações: 9% 
Estabelecimentos: 10% 

Grande São Paulo: 
Valor das Transações: 27% 
Estabelecimentos: 14% 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo:
Valor das Transações: 25% 
Estabelecimentos: 23% 

Região Nordeste: 
Valor das Transações: 13% 
Estabelecimentos: 17% 

Interior de São Paulo e Região Sul:
Valor das Transações: 27% 
Estabelecimentos: 36% 

Adicionalmente, há duas equipes comerciais para atendimento diferencial e especializado para alguns 
Estabelecimentos. A primeira dessas equipes atende as redes de hotéis, as Companhias Aéreas e 
renomados restaurantes das principais cidades brasileiras. A segunda equipe atende os grandes grupos 
varejistas e atacadistas, tais como os hipermercados e lojas de eletro-eletrônicos, materiais de 
construção, vestuário, dentre outros. 

O atendimento aos Estabelecimentos em geral, leva em consideração uma divisão em segmentos, com 
base no valor das Transações capturadas por ponto de venda. Esta segmentação define a abordagem 
comercial, cobertura e tipo de serviço prestado. São sete segmentos, sendo que os Grupos I, II e III, 
agrupados em razão do seu faturamento, têm atendimento preferencial. A distribuição desses 
segmentos é feita de acordo com a quantidade de pontos-de-venda e faturamento, respectivamente: 

Grupo VI
15%Grupo VII 

65% 

Grupo II 
5% 

Grupo I 
3% 

Grupo III 
5% 
Grupo IV

3% 
Grupo V

4%

Grupo I 
31% 

Grupo II 
20% 

Grupo III
16%

Grupo IV
7%

Grupo V
6%

Grupo VI
11%

Grupo VII
9%

 
 
O credenciamento de Estabelecimentos é realizado por Bancos com os quais a Companhia mantém acordos 
comerciais, por empresas prestadoras de serviços, pelos empregados representantes comerciais da 
Companhia e pela equipe de telemarketing. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, 
62,9% dos credenciamentos de Estabelecimentos foi realizado pelos Bancos, 26,4% pelas empresas 
prestadoras de serviços, 8,2% pela força de vendas própria e 2,4% pela equipe de telemarketing. 
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O número de Estabelecimentos credenciados pela Companhia tem crescido a uma taxa média de 
11,5% ao ano desde 2003, e o número de estabelecimentos ativos a uma taxa de 17,4% no mesmo 
período. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, a Companhia atingiu mais de 1,1 
milhão de Estabelecimentos credenciados. 

A base de Estabelecimentos credenciados está dividida por ramo de atividade da seguinte forma: 

 

Vestuário

22%

Moradia
19%

Saúde
10%

Veículos 
11%

T&E 
10% 

Outros
8%

Alimentação
12%

Hobby
4%

Educação
4%

 
 

Segundo dados de The Nilson Report sobre o mercado norte-americano, em 2006, a Companhia, caso 
atuasse naquele mercado, com aproximadamente 640 mil Estabelecimentos ativos, ficaria entre as 
cinco maiores Credenciadoras em número de Estabelecimentos ativos. Segue abaixo as cinco principais 
empresas que fazem o credenciamento de Estabelecimentos no mercado norte-americano: 

Empresa 
Número de Estabelecimentos ativos  

(Mil) – Base 2006 

Chase Paymentech Solutions ........................................................ 1.027,2 
Bank of America Merchant Services.............................................. 880,3 
Nova............................................................................................ 861,0 
FDC ............................................................................................. 800,1 
Global Payments .......................................................................... 486,0 
 
EQUIPAMENTOS E APLICATIVOS DE CAPTURA ELETRÔNICA DE TRANSAÇÕES 

A Redecard dispõe de diversos tipos de equipamentos ou sistemas para captura eletrônica de 
Transações. Os principais são os seguintes: 

• equipamentos fixos, também chamados de POS (Points of Sale) Desktop; 

• equipamentos sem fio, também chamados de POS Wireless; 

• tecnologia TEF, para grandes Estabelecimentos com caixas eletrônicos próprios, para os quais a 
Redecard fornece a tecnologia Transferência Eletrônica de Fundos – TEF. 

 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, 99,9% das Transações capturadas pela 
Companhia foram objeto de captura eletrônica. Mais de 59,3% do total de Transações capturadas pela 
Companhia foram capturadas pelos equipamentos fixos ou sem fio e, aproximadamente, 40,4% de 
Transações realizadas com a tecnologia TEF nos equipamentos próprios dos Estabelecimentos. 

Equipamentos fixos ou POS (Points of Sale) Desktop 

Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia mantinha instalados 731 mil equipamentos fixos para a captura 
eletrônica de Transações (POS Desktop), que representaram 50,3% da quantidade de Transações 
capturadas pela Companhia.  
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Equipamentos sem fio ou POS Wireless 

Os equipamentos sem fio ou POS Wireless são divididos em dois tipos: Internos ou Indoor, para 
utilização interna do Estabelecimento, e Externos ou Outdoors, para utilização externa.  

Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia mantinha instalados 52 mil equipamentos sem fio para 
captura eletrônica de Transações (POS Wireless), que representaram 8,7% da quantidade de 
Transações capturadas pela Companhia. 

Transferência Eletrônica de Fundos – TEF 

A Transferência Eletrônica de Fundos, ou TEF, é um software que possui interface com a automação 
comercial utilizada pelo Estabelecimento, que permite o acesso à captura de Transações e aos produtos 
e serviços vinculados ao Sistema Redecard, tornando os equipamentos do próprio Estabelecimento, 
denominados Ponto-de-Venda, ou PDV, compatíveis com todas as modalidades de Transações 
disponibilizadas pela Redecard.  

Empresas especializadas em soluções de automação comercial são homologadas pela Redecard para a 
disponibilização do módulo TEF e prestam o serviço de ativação e suporte. O PDV, diferentemente do 
equipamento para captura eletrônica de Transações (POS), é um equipamento de propriedade do 
Estabelecimento, com modelos e periféricos adquiridos de acordo com as necessidades e volume de 
Transações de cada Estabelecimento.  

A Companhia tem investido, ainda, em equipamentos chamados Pin Pad, que têm os meios para fazer 
a leitura e encriptamento dos dados da Transação e dos cartões de crédito e de débito originados nos 
equipamentos PDV. Tais equipamentos vêm sendo instalados nos Estabelecimentos que realizam 
grandes quantidades de Transações com cartões, como parte dos esforços para melhorar a segurança 
em toda a rede de captura das Transações. 

Em 31 de dezembro de 2007, as Transações capturadas nos pontos-de-venda (PDV) próprios dos 
Estabelecimentos, por meio da tecnologia Transferência Eletrônica de Fundos – TEF disponibilizada pela 
Redecard representaram 40,4% da quantidade de Transações capturadas pela Companhia. 

Transações via Internet 

A Companhia desenvolveu uma tecnologia para a captura de Transações realizadas com cartões de 
crédito via Internet, chamada Komerci. Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia tinha mais de 
3.200 clientes ativos usuários desse sistema e apresentou um crescimento de 60,5% da quantidade de 
Transações realizadas nesse ano.  

TECNOLOGIA 

No uso da tecnologia dos cartões com chip, a Companhia foi a primeira Credenciadora da Bandeira 
MasterCard, fora da Europa, a capturar uma Transação no padrão estabelecido pela EMV, que definiu 
o padrão mundial de tecnologia chip para uso nos meios eletrônicos de pagamento. Atualmente, 
99,6% dos equipamentos já estão aptos a utilizar essa tecnologia que oferece maior segurança a todos 
os participantes de uma transação realizada com cartões de pagamento. A Redecard foi a primeira 
empresa Credenciadora das Américas a adotar a certificação MasterCard TIP (Terminal Integration 
Process) em seus equipamentos para captura eletrônica de transações (POS), contribuindo com a 
interoperabilidade dessa tecnologia no resto do mundo.  

A Companhia foi a primeira Credenciadora do mercado brasileiro a introduzir a tecnologia para captura de 
Transações sem fio (POS Wireless), que proporciona conveniência e segurança para Portadores em 
Estabelecimentos como restaurantes e postos de gasolina, bem como está sendo a precursora no 
credenciamento de Estabelecimentos em novos segmentos, como por exemplo, em táxi e serviços de entrega 
de refeições, possibilitando a introdução do uso do cartão de pagamento em todos esses segmentos. 
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Para aumentar a captura das Transações monitoradas pelos Emissores em razão da mudança do padrão 
de consumo do respectivo Portador, a Companhia desenvolveu e implementou uma solução de 
tecnologia para a verificação e confirmação dos dados dos Portadores, diretamente no equipamento de 
captura de Transação, o que reduz o tempo de aprovação da Transação nesses casos de 10 minutos 
para poucos segundos. 

Captura de Transações via telefonia celular 

Em 13 de junho de 2007, a Redecard lançou o Foneshop para pagamento de compras por meio de 
qualquer telefone celular que recebe mensagem do tipo SMS no País. Com essa tecnologia, o celular 
do Portador passa a funcionar como uma carteira eletrônica, já que é possível a ele ter vários cartões de 
crédito de diferentes Emissores relacionados a apenas um número de celular. O Portador decide com 
cartão utilizar na hora da Transação. O Foneshop traz uma série de benefícios como rapidez, 
conveniência e segurança nas Transações, sem a necessidade da presença física do cartão de crédito e 
sem custo adicional para o Estabelecimentos e o Portador. O Foneshop permite alavancar o uso dos 
cartões de crédito da Bandeira MasterCard e Diners na rede de Estabelecimentos já credenciada pela 
Redecard e permite, ainda, expandi-la para novos segmentos do comércio de bens e serviço, como 
taxistas, serviços de entrega, venda em domicílio, dentre outros.  

Plano de Contingência  

As plataformas de processamento de informações da Companhia permitem que os sistemas de sua 
rede de captura eletrônica tenham alta disponibilidade e que ela disponha de contingenciamento 
automático em dois centros de informações (data centers), um na região central da Cidade de São 
Paulo e outro no bairro de Santo Amaro, na região Sul, da Cidade de São Paulo, fornecidos e 
administrados pela Orbitall Serviços e Processamento de Informações Comerciais S.A. Em função do 
contrato firmado com a Orbitall, a Companhia dispõe de 83 pontos próprios para a captura eletrônica 
de Transações espalhados pelo Brasil (denominados “pontos de concentração”), que mantêm a rede de 
captura eletrônica de Transações disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, o que permite à 
Companhia uma alta capacidade de monitoramento das Transações e uma baixa dependência das 
operadoras de telefonia. Para os demais sistemas da Companhia, não diretamente relacionados à 
captura eletrônica de Transações, é efetuada a replicação dos dados de um centro de informação para 
o outro em tempo real, e a ativação do segundo centro de informações, em caso de contingência, é 
feita em até 12 horas. Para a execução de atividades operacionais e administrativas, a Companhia tem 
condições de acessar seu servidor de dados por meio de servidores externos e tem condições de 
funcionar em instalações externas à Companhia, com 80 empregados, no prazo de 72 horas. 

FORNECEDORES 

Os principais fornecedores da Companhia prestam serviços relacionados a processamento de dados das 
Transações, tele-atendimento aos Estabelecimentos, manutenção dos equipamentos para a captura 
eletrônica de Transações (POS), dentre outros serviços.  

A Companhia entende serem relevantes os serviços prestados pelos (i) fornecedores Orbitall e Atento, que 
prestam serviços de processamento de dados e de tele-atendimento, respectivamente, uma vez que, em 
caso de término antecipado de tais contratos, os custos associados para obtenção de outros fornecedores 
e restabelecimento dos serviços é relativamente alto, e (ii) fabricantes dos equipamentos para captura 
eletrônica de Transações (POS), uma vez que, como tais equipamentos têm uma tecnologia específica, os 
serviços de manutenção de tais equipamentos dependem dos respectivos fabricantes, dentre os quais 
destacam-se a Ingenico do Brasil Ltda., Lipman do Brasil, Hypercom do Brasil Indústria e Comércio Ltda., 
Sagen do Brasil, Verifone do Brasil Ltda. e Speedpak Encomendas Expressas Ltda. 

Adicionalmente, a Companhia celebrou com a Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., 
contrato para prestação de serviços de telefonia e de processamento de dados. 

Para maiores informações sobre os contratos firmados com a Orbitall, a Atento e os fornecedores dos 
equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS), ver o item “Contratos Relevantes” abaixo.  
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MARKETING  

O investimento em marketing da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2007 alcançou R$49,2 milhões, o que representou um crescimento médio anual de 10,5% desde 
2003. Os investimentos são feitos principalmente nas parcerias com os Estabelecimentos, que 
representaram 61,5% dos investimentos em 2007, e na sinalização dos Estabelecimentos, que 
representaram 27,1% dos investimentos. A Companhia investe também em campanhas para eventos 
específicos e datas comemorativas e temáticas, além de sinalização turística. As ações de marketing da 
Companhia seguem as regras e os padrões estabelecidos pela MasterCard International. 

CONCORRÊNCIA  

A Companhia acredita que a primeira concorrência que enfrenta é aquela representada por outros 
meios de pagamento, como o dinheiro, o cheque e as transferências eletrônicas de recursos.  

Dentro do mercado de cartões de pagamento, a Companhia é, atualmente, a única, porém não 
exclusiva, Credenciadora de cartões de crédito e de débito das Bandeiras MasterCard e Diners no Brasil. 
Existem algumas companhias Credenciadoras que já possuem autorização da MasterCard para atuar no 
mercado brasileiro. Até a presente data, tais companhias Credenciadoras não iniciaram suas operações 
de credenciamento de Estabelecimentos para aceitação de cartões de crédito e débito das Bandeiras 
MasterCard e Diners.  

Dentre as Credenciadoras em operação no Brasil, a Redecard vem mantendo sua participação de 
Mercado, que atingiu 32,9% no volume financeiro das Transações com cartões de pagamento no 
mercado brasileiro estimado pela ABECS para o ano de 2007, em comparação a uma participação de 
32,7% no ano de 2006 e 32,1% no ano de 2005. A Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, 
conhecida como Visanet, Credenciadora da Bandeira Visa no Brasil, e o sistema American Express, que 
atua como Bandeira, Emissora e Credenciadora, são os principais concorrentes da Companhia. A Hiper 
Card, controlada pelo Unibanco, um dos Acionistas Controladores da Companhia, e que atua no 
credenciamento de Estabelecimentos e na emissão de cartões de créditos com Bandeira própria, 
também é concorrente da Companhia. 

SAZONALIDADE  

A atividade da Companhia apresenta, principalmente, a sazonalidade do calendário do varejo. Assim, 
certas épocas do ano, como no Natal, a receita da Companhia aumenta, entre outros motivos, pelo 
aumento do consumo no varejo. O gráfico abaixo mostra a representatividade das receitas operacionais, 
por trimestre, para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007: 

Sazonalidade

20% 21% 22%23% 22% 24%24% 21%
25%

34% 36%

29%

700260025002

1T 2T 3T 4T

 

RECURSOS HUMANOS 

O planejamento e a administração adequada de recursos humanos são essenciais para o sucesso da 
Companhia. O objetivo da estratégia de gerenciamento de recursos humanos da Companhia é 
contribuir para a visão de tornar a Companhia o empregador preferido no seu setor de atuação. Os 
gerentes de recursos humanos desenvolvem e executam procedimentos e processos padronizados de 
recrutamento, treinamento e capacitação. 
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A tabela a seguir mostra o número de empregados e suas áreas respectivas nos períodos indicados: 

Área de atuação 2005 2006 2007 

Técnicos e Vendas (Assistentes) ....................................................... 469 479 473 
Técnicos Especializados, Executivos de Contas e Gestores ................ 226 224 219 
Operacionais ................................................................................... 147 151 152 

Total ............................................................................................... 842 854 844 

 
Aproximadamente, 80,0% dos empregados trabalham na matriz da Companhia e 20,0% nas suas filiais. A 
média de idades dos empregados é de 36 anos, e os empregados do sexo feminino representam 50,0% do 
quadro de empregados da Companhia. 

Política de Remuneração e Benefícios 

A Companhia oferece os seguintes benefícios aos seus empregados: (i) assistência médica; (ii) 
assistência odontológica; (iii) orientação psicológica; (iv) seguro de vida em grupo; (v) vale-refeição; (vi) 
vale-transporte; (vi) previdência complementar, dentre outros. Determinados empregados ainda 
contam com automóvel designado e check-up médico periódico. 

A Companhia conta com um sistema de remuneração variável para seus empregados da área 
comercial, que garante a esses colaboradores o recebimento de remuneração variável atrelada ao 
alcance e/ou superação de metas pré-estabelecidas, de acordo com o Plano Orçamentário da 
Companhia, buscando reconhecer e recompensar a produtividade e motivar a busca por padrões de 
excelência no desempenho de suas funções. 

Desde 2001, a Companhia oferece um programa de participação nos lucros a todos os seus empregados, de 
acordo com a legislação federal e cujo pagamento é feito até o quinto dia útil do mês de março de cada 
ano. O programa tem por base metas corporativas e individuais, e é condicionado ao alcance do lucro antes 
do imposto de renda projetado e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia. A Companhia 
distribuiu R$13,0 milhões e R$15,6 milhões referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2005 e 2006, respectivamente. Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, a 
Companhia provisionou o valor de R$24,5 milhões.  

Sindicatos 

Nenhum dos empregados da Companhia é membro da diretoria do Sindicato dos Empregados de Agentes 
Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de 
Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo, ao qual os empregados da Companhia são filiados. 
A Companhia acredita ter uma boa relação com os sindicatos dos empregados e com os seus empregados, 
nunca tendo passado por greves ou paralisações. A cada ano, os reajustes salariais têm sido objeto de 
negociação coletiva entre os sindicatos patronais e os dos empregados (Convenção Coletiva). 

Plano de Opção de Compra de Ações 

Na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2007, a Companhia aprovou um 
plano de opção de compra de ações, nos termos do artigo 168, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, 
o qual estabelece as condições gerais de outorga de opções de compra de Ações de emissão da 
Companhia a seus diretores estatutários ou não e, em casos excepcionais e justificados, a seus 
empregados (“Plano”). O prazo de vigência do Plano é de 6 (seis) anos a partir de 21 de dezembro de 
2007, sendo que o término de sua vigência não afetará a eficácia das opções ainda em vigor 
outorgadas com base nele. 

Os acionistas, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, não terão preferência 
no exercício da opção de compra de Ações. 

A emissão de Ações em decorrência do exercício de opções de compra de Ações no âmbito do Plano 
resultará em uma diluição para os acionistas existentes, que nos termos do Plano não poderá exceder 
0,5% do capital social da Companhia. 
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O preço de exercício das opções será fixado pelo Conselho de Administração da Companhia, 
respeitado o preço mínimo equivalente ao valor médio das Ações da Companhia nos últimos 30 
pregões na BOVESPA imediatamente anteriores à data de outorga das ações. Excepcionalmente, na 
primeira outorga, o preço de exercício das opções será equivalente a 75% do preço de emissão fixado 
pelo Conselho de Administração em reunião de 11 de julho de 2007, com base no resultado do 
Procedimento de Bookbuilding realizado por ocasião da abertura de capital da Companhia. 

Em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2008, foi 
aprovada a outorga de opções de compra de 503.384 ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo 
preço de exercício de R$20,25 por ação. Para maiores informações, veja a seção “Diluição”, na 
página 59 deste Prospecto. 

Treinamento 

A Companhia investiu diretamente em programas de treinamento de profissionais, no montante de 
aproximadamente, R$1,3 milhão em 2005 e R$2,6 milhões em 2006, e R$2,7 milhões em 2007. 
A Companhia desenvolve treinamento institucional direcionado à comunicação dos seus valores e 
objetivos aos profissionais. 

PROPRIEDADE, PLANTAS E EQUIPAMENTOS 

A Redecard é proprietária de todos os bens e equipamentos essenciais para suas operações. Atualmente, 
o ativo imobilizado da Companhia compreende (i) equipamentos para captura eletrônica de Transações 
(POS); (ii) equipamentos de rede de captura; (iii) equipamentos de informática; (iv) sistemas de 
processamentos de dados – softwares; e (v) outros bens de suporte a operação, tais como: instalações, 
móveis e utensílios, veículos etc. Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia era proprietária de 1.054 mil 
equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS), que representaram 59,3% da quantidade de 
Transações capturadas eletronicamente pela Companhia.  

A Companhia não é proprietária de imóveis. Todos os locais em que estão instalados os seus 
escritórios, inclusive a sede, em São Paulo, são objeto de contratos de aluguel, sendo que o contrato da 
matriz é de 120 meses e as demais filiais têm duração média aproximada de 3 anos.  

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marcas 

No Brasil, a propriedade de uma marca adquire-se somente pelo registro validamente expedido pelo INPI 
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial), órgão responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil, 
sendo então assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional por um prazo determinado 
passível de renovações. Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma expectativa de direito 
para utilização das marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos ou serviços. 

A Companhia é detentora, ou pleiteou o registro, das seguintes marcas nominativas, figurativas ou 
mistas perante o INPI: Redecard, Click-Card, Credi-Click, Safenet Redecard, Komerci, Electronic Referral 
Redecard, Radar de Transações Redecard, Redecard Debit Alert, Vitrine Redecard e Foneshop.  

Patentes e Outros 

A Companhia não detém nenhuma patente, nem é detentora de outras marcas ou licenças cuja 
ausência pudesse acarretar um efeito adverso relevante sobre as suas operações. 

Domínios 

Somos titulares, em nome próprio de diversos domínios devidamente registrados perante o Núcleo de 
Informação e Coordenação do Ponto Br – “NIC.br”, órgão responsável pelo registro de nomes de 
domínio no Brasil. Dentre eles, destaca-o domínio “redecard.com.br”. 
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Softwares 

A Transferência Eletrônica de Fundos, ou TEF, é um software que possui interface com a automação 
comercial utilizada pelo Estabelecimento, que permite o acesso à captura de Transações e aos produtos 
e serviços vinculados ao Sistema Redecard, tornando os equipamentos do próprio Estabelecimento, 
denominados Ponto-de-Venda, ou PDV, compatíveis com todas as modalidades de Transações 
disponibilizadas pela Redecard.  

SEGUROS 

A Companhia contrata seguros patrimoniais que visam garantir instalações e equipamentos. Neste sentido, 
todas as filiais da Companhia encontram-se cobertas por apólice de seguro empresarial que visa ao reembolso 
de prejuízos patrimoniais decorrentes de (i) incêndio, queda de raio e explosão, (ii) danos elétricos, (iii) vendaval, 
furação, ciclone, granizo, tornado e impacto de aeronaves e veículos, (iv) recomposição de documentos, 
(v) danos a equipamentos eletrônicos e (vi) roubo ou furto qualificado de bens. 

Em complemento, referida apólice de seguro empresarial conta ainda com cobertura de 
responsabilidade civil que visa ao ressarcimento de indenizações que a companhia venha a ser 
condenada a pagar a terceiros em razão de suas operações.  

Há ainda contratação de seguro para os POS de propriedade da Companhia em poder de terceiros, 
cujas coberturas abrangem riscos decorrentes de incêndio, queda de raio, explosão, roubo e furto 
qualificado. Os POS armazenados nas dependências da Companhia possuem, além das coberturas ora 
mencionadas, cobertura para danos decorrentes de movimentação interna de mercadorias, vazamento 
de tubulações, vendaval, furação, granizo e tornado. 

A Companhia possui ainda seguro de automóvel para a frota de veículos de sua propriedade. 

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007, as despesas com prêmios de 
seguros foram de R$0,3 milhão, R$0,2 milhão e R$0,3 milhão, respectivamente.  

A Companhia acredita que suas apólices, contratadas junto a renomadas seguradoras, refletem as 
condições usuais de mercado para os tipos de seguros contratados e abrangem coberturas em escopo 
e montantes considerados suficientemente adequados pela sua Administração, considerando o porte 
da companhia e os riscos inerentes às suas operações. 

Embora a Companhia mantenha contratos de seguro dentro das práticas usuais de mercado, existem 
determinados tipos de risco que podem não estar cobertos pelas apólices (tais como guerra, caso 
fortuito e de força maior ou interrupção de certas atividades).  

Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer desses eventos não cobertos, o investimento realizado 
pode ser perdido, obrigando a Companhia a incorrer em custos adicionais para a sua recomposição e 
reforma, resultando em prejuízos. Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que, mesmo na 
hipótese da ocorrência de um sinistro coberto por suas apólices, o pagamento do seguro será suficiente 
para cobrir os danos decorrentes de tal sinistro. 

PREVIDÊNCIA  

A Companhia patrocina planos de previdência privada para os seus empregados e dirigentes, 
administrados pela Citiprevi – Sociedade de Previdência Privada, entidade de previdência privada 
fechada que possui a Companhia no papel de patrocinadora admitida. 

A Companhia oferece duas opções de planos: (i) Plano de Aposentadoria, totalmente custeado pela 
Companhia e de benefício definido, sendo que neste plano todos os custos administrativos são 
suportados pela Companhia; e (ii) Plano de Aposentadoria Suplementar, que possui o sistema de 
contribuição definida, em que a Companhia faz um aporte mensal equivalente a 50,0% da 
contribuição realizada pelo empregado, que pode ser de 3,0%, 4,0% ou 5,0% do salário.  
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Os investimentos do patrimônio constituído pelos planos de previdência são realizados de acordo com 
as diretrizes e políticas de investimentos fixadas pela Citiprevda Fundação Sistel e da Visão Prev 
Sociedade de Previdência Complementar e em consonância com a legislação em vigor.  

Os dispêndios realizados pela Companhia durante o ano de 2006 a título de contribuições aos planos 
de previdência privada patrocinados aos seus empregados e dirigentes totalizaram R$1,4 milhão. Os 
dispêndios realizados pela Companhia durante o ano de 2007 (até 31 de dezembro) com tais planos 
totalizaram R$3,1 milhões. 

CONTRATOS RELEVANTES 

Contratos com a MasterCard International  

Em 15 de novembro de 1996, a Redecard firmou com a MasterCard International um Contrato de 
Licenciamento de Marcas, por meio do qual a MasterCard International licenciou a Companhia, em caráter 
não-exclusivo, para utilizar as marcas da Bandeira MasterCard no credenciamento de Estabelecimentos. O 
prazo desse contrato é indeterminado e a Redecard deve seguir os padrões, regulamentos e políticas 
estabelecidos pela MasterCard International no credenciamento de Estabelecimentos, que incluem, dentre 
outras, regras sobre sinalização do Estabelecimento e direitos de propriedade de marcas.  

Em 19 de março de 2002, a Companhia firmou com a MasterCard International um Contrato de Prestação de 
Serviços de Liquidação, por meio do qual a MasterCard International designou a Redecard como agente local 
de liquidação das obrigações financeiras decorrentes das operações realizadas com cartões emitidos por 
membros associados da MasterCard International no Brasil. O prazo inicial deste contrato é de um ano, 
renovável automaticamente por iguais e sucessivos períodos, se nenhuma das partes notificar a outra sobre sua 
intenção de não renová-lo com antecedência mínima de 180 dias. 

Em 24 de outubro de 2002, a Redecard firmou com a MasterCard International um Contrato de 
Licenciamento de Marca, por meio do qual a MasterCard International licenciou a Companhia, em caráter não-
exclusivo, para utilizar a marca Redeshop, anteriormente adquirida pela MasterCard International da Credicard.  

Em 29 de março de 2004, a Redecard firmou com a MasterCard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. 
um contrato de prestação de serviços antes prestados e cobrados pela MasterCard International, 
constantes do “MasterCard Consolidated Billing System Manual”.  

Em 27 de abril de 2005, a Redecard firmou com a MasterCard International um Contrato de 
Licenciamento de Marcas, por meio do qual a MasterCard International licenciou a Companhia, em 
caráter não-exclusivo, para utilizar as marcas da Bandeira MasterCard, incluindo a MasterCard Maestro 
e demais logos das marcas MasterCard.  

Todas as licenças outorgadas pela MasterCard International para a Redecard o foram em caráter de 
não-exclusividade e, assim, a MasterCard manteve o direito de conferir licenças de uso das marcas da 
Bandeira MasterCard para outras companhias Credenciadoras no Brasil. 

Em razão da assinatura de tais contratos, a Redecard está sujeita ao Estatuto e Políticas da MasterCard 
International (“Regras”), as quais são incorporadas por referência a tais contratos. A relação entre a 
Companhia e a Bandeira MasterCard tem, por princípio, o estabelecimento de condições equânimes de 
mercado (arm’s lenght basis).  

A MasterCard International, de acordo com os termos do contrato de licença, tem o direito de rescindir o 
contrato, revogando a licença, em determinadas circunstâncias: (1) se a Redecard deixar de ser membro 
associado da MasterCard International, (2) se a Redecard deixar de cumprir com os critérios para o uso da 
marca ou qualquer das cláusulas do contrato de licença, ou (3) se a Redecard descontinuar o uso da 
marca por mais de um ano. Caso um desses eventos ocorra, possibilitando a rescisão do contrato de 
licença pela Mastercard International, esta deve notificar a Redecard de tal evento, e a Redecard deverá 
sanar o descumprimento em até 90 dias. Caso não seja sanado o descumprimento, o contrato será 
rescindido automaticamente no final do prazo de 90 dias. A Mastercard International poderá, ainda, 
rescindir o contrato caso lhe seja inviável cumprir as obrigações ali previstas em decorrência de legislação, 
regulamentos ou regras impostas pelo governo brasileiro. 
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A MasterCard International, observados os termos de seus Regulamentos e Estatuto, tem o direito de, em 
alguns casos, à sua discricionariedade, revogar a licença e/ou de impor condições para a sua manutenção. 

Em particular, de acordo com as Regras, a MasterCard International poderá temporariamente, a seu exclusivo 
critério, (1) revogar o status da Redecard de membro associado da MasterCard International e/ou uma ou mais 
licenças da Redecard, o que pode acarretar a rescisão do contrato de licença, conforme esclarecido acima, ou (2) 
alterar ou adicionar direitos e/ou obrigações da Redecard, sob circunstâncias especiais, como: (a) as atividades ou 
situação financeira da Redecard colocarem a MasterCard International e/ou seus demais membros associados 
em risco quanto a potencial responsabilidade monetária; e/ou (b) as atividades da Redecard prejudicarem o valor 
da marca MasterCard International. Ademais, de acordo com as Regras, a Redecard deve informar a MasterCard 
International de qualquer mudança de seu controle acionário ou transferência do portfolio de Estabelecimentos 
credeciados, sendo que a falha por parte da Redecard de informar a MasterCard de tais evento dará a esta o 
direito de rescindir o contrato de licença. A MasterCard International poderá temporariamente, a seu exclusivo 
critério, (1) revogar o status da Redecard de membro associado da MasterCard International e/ou uma ou mais 
licenças da Redecard, o que pode acarretar a rescisão do contrato de licença, conforme esclarecido acima, ou (2) 
alterar ou adicionar direitos e/ou obrigações da Redecard, ou rescindir o status de membro associado da 
Redecard, caso haja (a) transferência de controle a outra entidade, (b) fusão ou consolidação com outra 
entidade, (c) venda substancial de todos os ativos ou portfolio de Estabelecimentos credenciados da Redecard, 
(d) mudança de controle, tendo a Redecard se tornado uma entidade governamental ou uma autoridade 
regulatória governamental, ou (e) transferência ou tentativa de transferência por parte da Redecard de seu status 
de membro associado. Além disso, com base nas Regras, a Mastercard International revisará a situação 
financeira da Redecard de tempos em tempos, podendo vir a solicitar garantias adicionais para manter a 
Redecard como membro associado da MasterCard International.  

Os contratos firmados pela Redecard com a MasterCard International estão sujeitos à legislação do 
Estado de Nova Iorque dos Estados Unidos.  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o montante total pago pela Companhia em 
decorrência dos contratos descritos acima foi de R$117,7 milhões.  

As obrigações financeiras destes contratos são garantidas por uma fiança prestada por bancos brasileiros. 
Nesse sentido, a Redecard contratou com bancos brasileiros (não pertencentes aos conglomerados financeiros 
dos Acionistas Controladores), cartas de fiança bancária em favor da MasterCard International para garantir 
todas as obrigações de pagamento da Redecard perante a MasterCard decorrentes do contrato de licença de 
uso da marca MasterCard e da liquidação financeira das Transações perante os Estabelecimentos 
credenciados pela Redecard. As cartas de fiança bancária têm vigência até 12 de março de 2008, devendo ser 
renovadas anualmente enquanto a Redecard for Credenciadora da Bandeira MasterCard. Em 31 de 
dezembro de 2007, o montante total das cartas de fiança bancária contratadas atingiu R$1,1 bilhão. 

Contratos de Credenciamento e Adesão de Estabelecimento ao Sistema Redecard 

Os contratos padrão de credenciamento e adesão de Estabelecimentos ao Sistema Redecard são os 
contratos por meio dos quais a Companhia credencia o Estabelecimento para a aceitação dos cartões 
de pagamento das Bandeiras MasterCard e Diners, estabelecem os prazos e as formas para a liquidação 
financeira das Transações, fornece os equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) e 
formaliza os valores do respectivo aluguel mensal, fixa os procedimentos e regras das respectivas 
Bandeiras a serem observadas pelos Estabelecimentos e pela própria Redecard, disponibiliza novos 
serviços e produtos para os Estabelecimentos e estabelece a Taxa de Administração que será cobrada 
do Estabelecimento. Esses contratos são firmados por prazo indeterminado. 

Contratos de Manutenção dos Equipamentos para Captura Eletrônica de Transações (POS) 

A Redecard é tomadora de serviços de manutenção dos equipamentos para a captura eletrônica de 
transações (POS), mediante contratos firmados com os respectivos fabricantes dos equipamentos. A 
manutenção consiste na substituição de peças e partes necessárias para o funcionamento seguro dos 
equipamentos. Devido às características técnicas de cada equipamento, o respectivo fabricante mantém 
a exclusividade na sua manutenção.  
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Há um contrato adicional com uma empresa prestadora de serviços de atendimento telefônico para o 
primeiro atendimento aos Estabelecimentos que procuram solucionar problemas de funcionamento dos 
equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) de propriedade da Companhia. Caso não 
seja possível solucionar o problema por meio do atendimento telefônico, a fabricante do equipamento 
é contatada para fazer a manutenção no próprio Estabelecimento. Este não é um serviço de caráter 
exclusivo e pode ser contratado com outras empresas especializadas. O processo de contratação segue 
o procedimento de licitações abertas ao público. 

Tais contratos contêm as descrições e preços para os seguintes serviços: (a) cargas dos aplicativos em 
laboratório e em campo; (b) atendimento telefônico para manutenção e ajustes dos equipamentos; 
(c) serviços de manutenção em laboratório e em campo; (d) atendimento em feiras e eventos; (e) plantão 
técnico; e (f) estrutura para atender ao plano de contingência. É mediante esses contratos que a Redecard 
tem assegurado a garantia de operação adequada dos equipamentos durante a vida útil deles. 

As empresas prestadoras destes serviços são as fabricantes dos equipamentos para captura eletrônica 
de Transações (POS), tais como Verifone, Ingenico, Lipman, Dionica, Hypercom. A Cmagnani é 
prestadora de serviços de atendimento telefônico para solucionar problemas de funcionamento nos 
equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS) em um primeiro atendimento telefônico aos 
Estabelecimentos. O prazo desses contratos é de dois anos, o que tem possibilitado revisões e reduções 
periódicas de preços.  

Os contratos com as empresas fabricantes dos equipamentos para captura eletrônica de Transações 
(POS) têm previsão de rescisão mediante aviso prévio de 60 dias, enquanto que o contrato firmado com 
a Cmagnani pode ser rescindido mediante aviso prévio de 90 dias de antecedência. Não há previsão de 
multa pela rescisão antecipada desses contratos.  

A rescisão dos contratos com as empresas fabricantes dos equipamentos para captura eletrônica de 
Transações (POS) pode resultar na suspensão, sem tempo definido, dos serviços de manutenção dos 
equipamentos adquiridos da respectiva empresa fabricante, devido à dependência da Redecard na 
substituição de peças e partes que são de fornecimento exclusivo desses fornecedores.  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o montante gasto pela Companhia nos 
serviços acima descritos foi de R$95,4 milhões. 

Contrato de Prestação de Serviços com a Orbitall  

Em 30 de junho de 2006, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2006, a Redecard e a parte 
relacionada Orbitall (sociedade que é controlada pelo Itaú, mesmo acionista controlador do Acionista 
Controlador Itaucard) firmaram um contrato de prestação de serviços, por meio do qual a Orbitall presta 
serviços de (i) processamento de dados, (ii) disponibilização e manutenção periódica de infra-estrutura de 
equipamentos de hardware e de software para os escritórios na matriz e nas filiais da Redecard, e 
(iii) suporte, gerenciamento, operação, administração de plataformas de processamento de dados, 
dentre outros.  

Os serviços contratados têm níveis de serviço e preços equivalentes aos de mercado, sendo a última 
revisão de preços efetuada ao final de 2005, com suporte de uma empresa de consultoria especializada 
em tecnologia da informação. A vigência do contrato é até 31 de dezembro de 2008, podendo ser 
rescindido após o vigésimo-quarto mês do seu início, sem qualquer multa, mediante prévio aviso entre 
as partes, de 180 dias.  
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Os pagamentos são efetuados mensalmente ao fornecedor, com base em faturas emitidas utilizando-se 
as seguintes métricas: (a) Plataforma Mainframe (grande capacidade de processamento): são cobrados 
os serviços de processamento com base no número de MIP’s (milhões de informações processadas), 
tanto para os equipamentos utilizados diariamente, quanto para aqueles mantidos como contingência; 
(b) Plataforma RISC (capacidade média de processamento): para os sistemas processados nos 
equipamentos RISC, a cobrança é efetuada mediante preço fixo para cada máquina destinada ao uso 
da Redecard; (c) Networking (rede de telecomunicação): compreendem os serviços prestados para 
gerenciamento das bandas de comunicação e conectividade, bem como os serviços contratados com as 
operadoras de telecomunicação, os quais são preços fixos para cada tipo de serviço; (d) Serviços de 
Suprimentos: trata-se de serviços prestados para emissão, recepção e análise comercial de licitações 
para compras em geral, executadas a pedido dos gestores da Redecard, como forma de se manter a 
segregação de funções e independência nos processos de compras da Companhia. É um preço fixo 
cobrado mensalmente, independentemente do número de processos de licitação efetuados; e (e) 
Serviços adicionais: trata-se de serviços prestados a pedido da Redecard constituídos de simulação e 
testes em sistemas operacionais, além da customização, implantação e atualização de sistemas, bem 
como os processamentos adicionais e que implicam em mudança nas operações da Orbitall, cujos 
preços são negociados de acordo com as horas dispendidas diretamente em tais serviços. 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o montante gasto pela Companhia pelos 
serviços prestados pela Orbitall foi de R$50,7 milhões. Como se trata de uma prestação de serviços que 
exige especialização e conhecimento dos negócios da Companhia, eventual mudança de empresa 
prestadora desses serviços implicará em custos adicionais para a Redecard. 

Contrato de Tele-Atendimento com Atento  

Em 15 de fevereiro de 2007, a Companhia firmou com a Atento, pelo prazo de cinco anos, um 
Instrumento Particular de Contrato de Tele-Atendimento Eletrônico e Assistido e Outras Avenças, por 
meio do qual a Atento presta serviços de atendimento telefônico eletrônico e assistido aos 
Estabelecimentos credenciados pela Companhia, bem como de telemarketing no credenciamento de 
novos Estabelecimentos.  

As centrais de atendimento atendem mais de 2,2 mil ligações por mês, que incluem autorização de 
transações realizadas de forma manual, recebimento de pedidos de antecipação de recebíveis, prestação de 
suporte técnico para os equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS), dentre outros.  

Atualmente, a Redecard conta com 700 posições de atendimento, com aproximadamente 1.200 
operadores. Os serviços podem ser divididos em quatro operações básicas: (a) Central de Autorização: 
o atendimento é realizado por intermédio de equipamento com sistema URA (Unidade de Resposta 
Audível) ou atendimento com assistência humana. Os preços são diferentes para cada tipo de 
atendimento; (b) Telemarketing: a forma de atendimento pode ser (i) mediante assistência humana, 
para os serviços de credenciamento de estabelecimentos e atendimento para instalação de 
equipamentos para captura eletrônica de transações (POS), e (ii) mediante equipamentos com sistema 
URA, como forma preponderante para o recebimento de pedidos de antecipação de recebíveis. 
Também nesses casos, há preços diferentes para cada serviço; (c) Atendimento: também pode ser 
atendimento automático por equipamentos com o sistema URA ou assistido, normalmente atendendo 
pedidos de materiais para uso nos equipamentos para captura eletrônica de transações (POS), 
cancelamento de vendas, pedidos de equipamentos e habilitação para outros produtos da Redecard, 
consulta de transações capturadas e processadas, pedidos de extratos e outros documentos 
comprobatórios de transações capturadas, alteração de senhas, dentre outros. O preço cobrado nesses 
casos é por ligação atendida, sendo diferente se for automático (URA) ou com atendimento humano; e 
(d) Suporte Técnico: é o atendimento direcionado para os Estabelecimentos credenciados, com o 
objetivo de solução em linha de problemas dos equipamentos para captura eletrônica de transações 
(POS), porém caso não seja possível a solução via telefone, o teleoperador agendará o deslocamento de 
um técnico através do sistema de atendimento. O preço cobrado é por tempo médio de atendimento. 
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O contrato poderá ser rescindido, por qualquer das partes, a partir do décimo-nono mês contado da 
sua assinatura e somente mediante prévio aviso de 120 dias. Até o décimo-nono mês, a rescisão 
ocorrerá, principalmente, na ocorrência das hipóteses de insolvência ou falência das partes, da 
inadimplência da Companhia ou do não cumprimento dos acordos de níveis de serviço pela Atento.  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, o montante gasto pela Companhia pelos 
serviços prestados pela Atento foi de R$29,1 milhões. 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS 

A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos nas esferas cível, tributária e trabalhista, 
decorrentes do curso normal de seus negócios. 

A política de provisionamento da Companhia é de constituir provisões para 100,0% dos valores envolvidos 
para as contingências tributárias e trabalhistas que a probabilidade de perda é provável, de acordo com os 
Princípios de Contabilidade. Para as contingências cíveis, a provisão é constituída com base no andamento 
dos processos e considerando a opinião dos advogados internos e externos contratados pela Companhia. Os 
valores provisionados para os processos de natureza cível são aqueles referentes aos processos cuja 
probabilidade de perda é provável, excetuando-se, aí, os valores pleiteados a título de indenização por danos 
morais. A Companhia acredita que nenhuma ação judicial ou processo administrativo individual pendente, 
se decidido de maneira que lhe seja desfavorável, causaria um efeito adverso relevante sobre sua situação 
financeira ou resultados operacionais. 

Processos de natureza tributária 

Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia era parte em aproximadamente 18 processos judiciais e 
7 processos administrativos de natureza fiscal, discutindo valores atualizados de, aproximadamente, 
R$87,0 milhões. Nesta mesma data, o valor consolidado das provisões para fazer face às perdas 
relacionadas a estes processos era de R$61,0 milhões. 

IRPJ e CSLL 

Atualmente, a Companhia discute lançamento fiscal feito pela Secretaria da Receita Federal, relativo à 
exigência de créditos de IRPJ e CSLL em razão do não reconhecimento, pela Secretaria da Receita Federal, da 
dedutibilidade, realizada pela Companhia, das despesas referentes às perdas decorrentes de fraudes na 
apuração do IRPJ e da CSLL. O Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda cancelou o lançamento 
fiscal dando provimento ao recurso voluntário interposto pela Companhia. No entanto, a Secretaria da 
Receita Federal interpôs recurso à Câmara Superior, o qual ainda aguarda julgamento. Esta discussão perfaz 
o montante aproximado de R$26,0 milhões. Segundo o entendimento dos advogados internos da 
Companhia, é remota a probabilidade de perda envolvida na demanda, razão pela qual não foi constituída 
provisão contábil para contingência. 

ISS 

Atualmente, a Companhia discute nas esferas judicial e administrativa a exigência, por alguns 
municípios, de ISS sobre a locação dos equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS). Esta 
discussão perfaz o montante aproximado de R$48,5 milhões. Segundo os entendimentos dos 
advogados externos da Companhia, é provável a probabilidade de perda envolvida nestas demandas. 
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PIS e COFINS 

No ano de 2001, a Companhia impetrou 2 mandados de segurança diversos visando suspender a 
exigibilidade do PIS e da Cofins nos termos da Lei n.º 9.718/98, sobre as receitas que não se enquadrem no 
conceito de faturamento, tais como as receitas financeiras, incluindo variações monetárias e receitas de 
juros, bem como a majoração da alíquota da COFINS de 2% para 3%. Em ambos os processos a 
Companhia obteve concessão de medida liminar para, relativamente ao período-base de fevereiro de 1999 
e anos subseqüentes. Em abril de 2002, foi publicada a sentença que concedeu parcialmente a 
segurança pleiteada, para que, declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º, da 
referida Lei n.º 9.718/98, a Companhia pudesse efetuar o recolhimento da COFINS segundo o conceito 
de faturamento contido na Lei Complementar n.º 70/91, mantendo, entretanto, a alíquota de 3%. 
Quanto ao PIS foi prolatada sentença de procedência, relativamente ao denominado alargamento da 
base de cálculo. A União recorreu dessas decisões, todavia permanece pendente de julgamento o 
recurso de apelação nos autos do processo relativo ao PIS. Em fevereiro de 2007, foi publicada decisão 
desfavorável à União, confirmando a sentença que entendeu inconstitucional o aumento da base de 
cálculo do PIS e da Cofins. Quanto ao risco de perda, o STF já decidiu que a Cofins e o PIS, nos termos 
da Lei n.º 9.718/98, apenas podem ser exigidos sobre as receitas oriundas das vendas de mercadorias 
e/ou serviços da Redecard. Como as receitas oriundas da variação cambial foram objeto de embargos 
declaratórios no STF, a Companhia decidiu por manter a provisão constituída sobre essas receitas, 
observando-se, assim, os preceitos contábeis de registro de obrigações legais, cuja avaliação do risco de 
perda seja classificada como “perda provável” na análise de seus advogados externos. O valor 
provisionado em 31 de dezembro de 2007 é de R$6,0 milhões. 

Em março de 2004, a Companhia impetrou Mandado de Segurança objetivando o afastamento do ato 
coator consubstanciado na exigência do PIS e da Cofins, calculada conforme o método “não-cumulativo” às 
alíquotas de 1,65% e 7,60%, respectivamente, conforme determinavam as Leis n.º 10.637/02 e 
10.833/03, e efetuou depósitos judiciais dos valores apurados, relativamente aos meses de maio, junho 
e julho de 2004. Em julho de 2004, foi publicada a sentença julgando improcedente o pedido. Com 
isso, a Companhia requereu a conversão dos depósitos judiciais em renda para a União, pedido que foi 
indeferido até o trânsito em julgado. Atualmente, aguarda-se julgamento do Recurso de Apelação 
interposto pela Companhia. O valor da provisão é de R$6,4 milhões, que corresponde a exatamente o 
mesmo montante depositado judicialmente. Segundo a opinião dos advogados externos da 
Companhia, é possível a probabilidade de perda envolvida nesta demanda. 

Compensação PIS 

Em 2003, a Secretaria da Receita Federal lavrou, contra a Companhia, Auto de Infração tendo em vista 
suposta infração decorrente de compensações de PIS declaradas na Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais – DCTF. A Companhia apresentou defesa administrativa, que atualmente se 
encontra pendente de julgamento em primeira instância administrativa. Essa discussão perfaz o 
montante aproximado atualizado de R$7,8 milhões. Na opinião dos advogados internos da 
Companhia, é remota a probabilidade de perda envolvida na demanda, razão pela qual não foi 
constituída provisão contábil para contingências. 

Processos de natureza cível e regulatória 

Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia era parte em 849 ações de natureza cível, que envolviam, 
no total, o valor estimado de R$8,5 milhões e que correspondem àquelas ações em que a 
probabilidade de perda é provável, conforme avaliações dos advogados internos e externos da 
Companhia. Dentre elas, destacam-se 380 ações ajuizadas pelos Estabelecimentos, contra a retenção 
de créditos pela Companhia decorrente de indícios de fraude com a conivência dos Estabelecimentos, e 
429 ações contra a retenção de créditos pela Companhia em decorrência de contestação das 
transações por parte dos portadores de cartões (Chargeback). O valor provisionado pela Companhia é 
de aproximadamente R$8,4 milhões e corresponde àquelas ações em que a probabilidade de perda é 
provável, conforme avaliações dos advogados internos e externos da Companhia, excetuando-se, aí, os 
valores pleiteados a título de indenização por danos morais. 
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Adicionalmente, o Ministério Público Federal instaurou medida cautelar preparatória para ação principal 
de formação de cartel em face de todas as Credenciadoras, quanto à fixação das Taxas de Administração 
e aluguel dos equipamentos para captura eletrônica de Transações (POS). No entanto, até a presente 
data, não foi contabilizada provisão para esta ação, uma vez que a Companhia entende que a 
possibilidade de êxito é remota, tendo em vista recentes decisões do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE), em dois processos administrativos instaurados contra as Credenciadoras, em que não 
foi reconhecida a formação de cartel na fixação da Taxa de Administração e aluguel dos equipamentos 
para captura eletrônica de Transações (POS) cobrados dos Estabelecimentos credenciados. 

Processos de natureza trabalhista 

Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia figurava como ré em 133 processos trabalhistas, sendo 76 
ações movidas por ex-empregados da Companhia e 70 ações movidas por ex-empregados das 
empresas prestadoras de serviços para a Redecard. Tais ações são relativas, em grande parte, a pedidos 
de pagamento de horas extras e equiparação salarial. O valor total de perda estimado nesses processos 
é de R$11,2 milhões, em relação aos quais foi constituída provisão integral, conforme análise dos 
advogados internos da Companhia com base na média histórica dos valores de condenações em ações 
semelhantes e, posteriormente, com suporte nos cálculos efetuados pelo perito contábil contratado 
pela Companhia. 

Ação Civil Pública 
 
Em 12 de março de 2008, foi veiculada nota no noticiário econômico constante do website 
"Terra.com.br" e no noticiário "última instância" do website "UOL.com.br" mencionando a existência 
de uma ação civil pública interposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra diversos 
agentes do setor de cartões de crédito, inclusive a Companhia. Conforme as notas, tal ação tem por 
objetivo exigir que a Companhia e outras Credenciadoras de cartões de crédito passem a fornecer 
comprovante de negativa da transação. De acordo com as notícias, foi deferida liminar nesta ação, 
impondo obrigação do fornecimento dos respectivos comprovantes pela Companhia e outras 
Credenciadoras de cartões de crédito em, no máximo, 30 dias, sob pena de multa diária de 
R$20.000,00 em caso de descumprimento. Até esta data, a Companhia não foi citada nesta ação ou 
mesmo intimada da liminar. Após a sua respectiva citação ou intimação, a Companhia irá se manifestar 
nos autos do respectivo processo, cabendo ainda recurso em face desta liminar, assim como de 
eventual sentença desfavorável que venha a ser proferida no âmbito de referida ação. 
 
Após analisar preliminarmente o potencial impacto das alterações tecnológicas necessárias para o 
eventual fornecimento de tais comprovantes, bem como os aspectos jurídicos e os efeitos financeiros 
da multa a ser potencialmente incorrida na hipótese de atraso no cumprimento da liminar, a 
Companhia acredita que não haverá um impacto adverso relevante para seus negócios, em caso de 
haver uma decisão desfavorável nesta ação. 
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ADMINISTRAÇÃO 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da Companhia, responsável pelo 
estabelecimento das suas políticas gerais de negócios, incluindo sua estratégia de longo prazo. É 
responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão dos diretores da Companhia. 

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ser composto por, 
no mínimo cinco e no máximo dez membros, em consonância com as determinações do Novo 
Mercado, segmento especial de listagem da BOVESPA ao qual a Companhia aderiu. O número dos 
membros do Conselho de Administração será definido nas assembléias gerais de acionistas pelo voto 
majoritário dos titulares das Ações da Companhia. Os conselheiros são eleitos em assembléia geral de 
acionistas para um mandato unificado de dois anos, permitida a reeleição, podendo ser destituídos a 
qualquer momento pelos acionistas reunidos em assembléia geral. Nos termos do Estatuto Social da 
Companhia, a idade máxima para que membro do Conselho de Administração possa ser eleito é de 65 
anos, observado que a Assembléia Geral pode deliberar a extensão desse limite. 

A Lei das Sociedades por Ações, combinada com a Instrução CVM n.º 282, de 26 de junho de 1998, permite a 
adoção do processo de voto múltiplo, mediante requerimento por acionistas representando, no mínimo, 5,0% 
do capital votante. Em não sendo solicitada a adoção do voto múltiplo, os conselheiros são eleitos pelo voto 
majoritário de acionistas titulares das Ações, presentes ou representados por procurador. O Colegiado da 
CVM, em decisão por maioria, datada de 8 de novembro de 2005, adotou o entendimento de que os titulares 
de ações ordinárias de emissão da Companhia que representem 10,0% do capital social poderão agregar suas 
ações de forma a eleger e destituir um membro do Conselho de Administração e respectivo suplente.  

Todos os novos membros do Conselho de Administração 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 membros do conselho de administração 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.  

Atualmente, o Conselho de Administração é formado por nove membros, eleitos na Assembléia Geral 
Ordinária realizada em 22 de fevereiro de 2008. O mandato destes conselheiros é válido até a 
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2010. A totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia foi eleita pelos Acionistas Controladores da Companhia, conforme 
identificados na seção “Principais Acionistas e Acionista Vendedor“, na página 128 deste Prospecto. A 
tabela abaixo apresenta os nomes, idades e posições dos membros do Conselho de Administração. 

Nome Idade Posição 

Ano da 
Primeira 
Eleição 

Ano da 
Última 
Eleição 

     

Joaquim Francisco de Castro Neto ....... 63 Presidente 1996 2008 
Gilberto Caldart .................................. 48 Vice-Presidente 2005 2008 
Cláudio Rudge Ortenblad .................... 54 Conselheiro 2005 2008 
Hector Nevarez.................................... 53 Conselheiro 2006 2008 
Márcio de Andrade Schettini ............... 43 Conselheiro 2005 2008 
Silvio Aparecido de Carvalho ............... 58 Conselheiro 2007 2008 
Anastácio Vasconcelos Ramos.................  56 Conselheiro 2008 2008 
Luiz Fernando Furlan ........................... 61 Conselheiro Independente 2007 2008 
Horácio Lafer Piva................................ 50 Conselheiro Independente 2007 2008 
 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada conselheiro deve ser titular de, pelo menos, uma 
ação de emissão da Companhia. 

O Regulamento do Novo Mercado da BOVESPA estabelece que pelo menos 20,0% dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia sejam Conselheiros Independentes. 
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Quando, em decorrência da observância do percentual de 20,0% acima referido, resultar número 
fracionário de conselheiros, 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. Uma vez composto por cinco membros, o Conselho de Administração da Companhia 
deverá apresentar, portanto, ao menos um Conselheiro Independente. O Conselheiro Independente deve 
ser identificado como tal na ata da Assembléia Geral que o eleger. Atualmente, os Srs. Horácio Lafer Piva 
e Luiz Fernando Furlan são Conselheiros Independentes da Companhia. 

As decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes 
a qualquer reunião. Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, o membro do Conselho de 
Administração está proibido de votar em qualquer assembléia, ou ainda de atuar em qualquer 
operação ou negócios nos quais este tenha um conflito de interesses com a Companhia. 

Para uma descrição dos contratos ou outras obrigações relevantes existentes entre os administradores e 
a Companhia, veja a seção “Operações com Partes Relacionadas“, na página 132. 

DIRETORIA 

Os Diretores são os representantes legais da Companhia, responsáveis, principalmente, pela sua 
administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo 
Conselho de Administração.  

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no País, 
podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos cargos do Conselho de 
Administração poderão ser preenchidos por membros da Diretoria. Nos termos do Estatuto Social da 
Companhia, a idade máxima para que um Diretor possa ser eleito é de 60 anos, observado que o 
Conselho de Administração pode deliberar a extensão desse limite. 

Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração com mandato de dois anos, sendo permitida a 
reeleição, podendo, a qualquer tempo, serem por ele destituídos. 

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, a Diretoria deve ser composta por, no mínimo três e, no 
máximo, oito membros. Atualmente, a Diretoria da Companhia é formada por oito membros, todos com 
mandato até a realização da reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembléia Geral 
Ordinária a ser realizada em 2010. 

Todos os novos membros 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 diretores 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. 

A tabela abaixo apresenta os nomes, idades, posições e ano de eleição dos atuais membros da Diretoria.  

Nome Idade Posição 

Ano em que 
ingressou na 
Companhia 

Ano da 
Primeira 
Eleição 

Ano da 
Última 
Eleição 

Roberto Jose Maris de Medeiros..... 49 Diretor Presidente 2008 2008 2008 
Edson Luiz dos Santos..................... 51 Diretor de Finanças 2000 2000 2008 
Denys Marc Ferrez .......................... 37 Diretor de Relações com Investidores 2008 2008 2008 
Marcos Negreiros Vicente............... 42 Diretor Comercial 2006 2006 2008 
Fábio Pinto Palmeira........................ 57 Diretor de Operações 1999 1999 2008 
Alessandro Tavares Raposo............. 37 Diretor de Tecnologia 1995(1) 2005 2008 
Irélio Pedro Frigo............................. 59 Diretor de Recursos Humanos 1971(1) 1998 2008 
Ronaldo Cerqueira Varela............... 48 Diretorde Marketing e Produtos 2007 2007 2008 
 

 
(1)  Considera-se o ingresso no Banco Citicard S.A. 
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INFORMAÇÕES BIOGRÁFICAS  

Abaixo são apresentadas as ocupações principais e currículos resumidos dos Conselheiros e Diretores: 

Conselheiros 

Joaquim Francisco de Castro Neto. O Sr. Castro Neto ingressou no Unibanco como Diretor da Finasul e 
desde então exerceu diversos cargos no conglomerado Unibanco. Foi membro do Conselho da 
Administração do Banco Fininvest S.A., Presidente do Conselho de Administração da Dibens, Diretor 
Presidente da Unibanco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., entre outros. Atualmente 
atua como Conselheiro do Unibanco e também da Visa International Inc. na América Latina. Faz parte 
do Conselho de Administração da Redecard desde 2004. O Sr. Castro Neto é graduado em 
Administração pela FGV e possui especialização em Administração de Vendas e em Marketing e 
Desenvolvimento de Novos Produtos pela IMEDE em Lausanne (Suíça). 

Gilberto Caldart. O Sr. Caldart é o diretor executivo do Global Consumer Group do Citibank no Brasil, 
tendo iniciado sua carreira no Citibank em 1982, ocupando diversas posições até chegar à Diretoria 
Executiva. O Sr. Caldart é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2005. O 
Sr. Caldart é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 
tem MBA em Business Administration pela Duke University- EUA.  

Cláudio Rudge Ortenblad. O Sr. Ortenblad está na Itaucard desde 2000, quando assumiu o cargo de 
Diretor Gerente Sênior. O Sr. Ortenblad é membro do Conselho da Administração da Companhia 
desde 2005 e membro titular desde 2007. O Sr. Ortenblad é graduado em Economia e pós-graduado 
em Finanças/Engenharia Econômica pela Universidade de São Paulo. 

Hector Nevarez. O Sr. Nevarez é Diretor Superintendente da Credicard desde maio de 2006 e foi Diretor 
Regional de Cartões de Crédito para a América Latina do Citibank desde 2002. O Sr. Nevarez é membro 
do Conselho de Administração da Companhia desde 2006 e membro titular desde 2007. O Sr. Nevarez é 
formado em Marketing pela Universidade de Porto Rico, e tem MBA em Marketing e Finanças pela 
Universidade de Porto Rico e Administração de Empresas pelo INSEAD (Fontainebleau, França). 

Márcio de Andrade Schettini. O Sr. Schettini atuou em diversas empresas e instituições financeiras. É 
Presidente da Unicard, da Fininvest e de outras empresas do grupo Unibanco desde 1997. Foi eleito 
Diretor Vice-Presidente Executivo do Unibanco em 2004. O Sr. Schettini é membro do Conselho da 
Administração da Companhia desde 2005 e membro titular desde 2007. O Sr. Schettini é graduado em 
Engenharia Elétrica e mestre em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Horácio Lafer Piva. O Sr. Piva é membro do Conselho de Administração de Klabin S.A. desde 1997, da 
Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis desde 2006 e da Tarpon Investment Group Ltd. desde maio de 
2007, e membro do Conselho Consultivo da Spread Informática, da Brasilpar Serviços Financeiros, e do 
Banco Privado Português, desde 2005. O Sr. Piva é Presidente dos Conselhos da Bracelpa – Associação 
Brasileira de Papel e Celulose desde 2006, do Grupo Semco desde 2005, do Instituto DNA Brasil desde 2006 
e da AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente desde março de 2007. O Sr. Piva foi presidente 
da Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP/CIESP), do SESI e SENAI, de 1998 a 
2004, do Sebrae – Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, de 1998 à 2000, e do Conselho Temático 
de Política Econômica da CNI – Confederação Nacional da Indústria até 2004. O Sr. Piva é membro também 
dos Conselhos do Instituto Ethos, da Fundação Antonio Prudente/Hospital do Câncer, da Fundação Arte 
sem Fronteiras, da Fapesp – Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, da Osesp – Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo, do CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e da 
Abdim – Associação Brasileira de Distrofia Muscular. O Sr. Piva é conselheiro independente do Conselho da 
Administração da Companhia desde 2007. O Sr. Piva é graduado em Economia e tem pós-graduação em 
Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.  

Anastácio Vasconcelos Ramos. O Sr. Ramos foi Representante Comercial, Executivo de Vendas, Gerente de 
Filial, Diretor Regional e Vice Presidente Comercial da Credicard, onde trabalhou por 23 anos. Antes de 
ingressar na Companhia, trabalhou para o CBC (Cartão de Crédito Bancário) dos bancos Andrade Arnaud e 
Hales. Foi Diretor Executivo Comercial da Redecard por mais de oito anos, até assumir a Presidência de 2005 a 
2008. Atualmente, o Sr. Ramos é conselheiro da Companhia, Diretor Vice-Presidente da ABECS e é graduado 
em Administração de Empresas com ênfase em marketing. 

122



 

Silvio Aparecido de Carvalho. O Sr. Carvalho é Diretor Executivo do Banco Itaú Holding Financeira S.A, 
graduado em Administração de Empresas em 1972 e Ciências Contábeis em 1974, ambas pela 
Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da Universidade de São Paulo, concluído 
em 1972 e 1974, respectivamente. Concluiu, pela mesma faculdade, seu Mestrado, em 1982, e 
Doutorado, em 1994 em Controladoria e Contabilidade, estes obtidos com honras. Concluiu o 
Stanford Executive Program na Stanford University, USA, em 1985. Realizou também Cursos de 
Especialização no INSEAD na França na Área de Banking em 1999. Professor da Universidade de São 
Paulo desde 1976. É membro do Conselho de Administração desde Agosto de 2007. 

Luiz Fernando Furlan. O Sr. Furlan é graduado em Engenharia Química pela FEI e Administrador de 
Empresas pela Faculdade Santana-São Paulo, com especialização em Administração Financeira pela 
Faculdade Getúlio Vargas – São Paulo. De 2003 a 2007 foi Ministro de Estado no Ministério 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Anteriormente, foi presidente do Conselho 
de Administração da Sadia S.A. empresa na qual atuou desde 1978. Foi ainda membro do Conselho de 
Administração da Panamco (Pan American Beverages, Inc. USA), Telefônica S.A. (Espanha) e Brasmotor S.A. 
(Brasil) e integrou o Conselho Consultivo da IBM – América Latina e ABN Amro Bank (Brasil), foi também 
presidente da ABEF - Associação Brasileira de Exportadores de Frangos, ABRASCA – Associação Brasileira das 
Companhias Abertas, MEBF – Mercosul European Business Fórum e Vice-Presidente da FIESP. É membro do 
Conselho de Administração desde agosto de 2007. 

Diretores 

Roberto Jose Maris de Medeiros. O Sr. Medeiros é graduado em engenharia eletrônica, ocupou as 
posições de Presidente da Telefônica Empresas S.A., CEO da Companhia Riograndense de 
Telecomunicações, COO da Telecom Itália Brasil e diretor da Motorola do Brasil Ltda. Em 2008 foi eleito 
Diretor Presidente da Redecard. 

Edson Luiz dos Santos. O Sr. Santos iniciou sua carreira em Finanças, como Analista Financeiro na Philip 
Morris, tendo posteriormente gerenciado áreas de Custos, Planejamento, Controladoria e Tesouraria. Foi 
também Diretor Financeiro das empresas Durametalic, SEA Containers e DHL e Vice Presidente e CFO da 
Crown Cork. É Diretor Executivo de Finanças da Redecard desde 2000. É pós graduado em Administração e 
cursou Programa de Desenvolvimento de Executivos na Universidade de Michigan (USA) e Programa de 
Gestão Avançada da Fundação Dom Cabral / INSEAD (Fontainebleau, França). 

Denys Marc Ferrez. O Sr. Ferrez foi eleito Diretor de Relações com Investidores da Companhia em 2008. 
Antes de ingressar na Redecard trabalhou por 10 anos na Aracruz Celulose S.A., nos departamentos de 
tesouraria e como Gerente de Relações com Investidores. Trabalhou por 5 anos na Pricewaterhouse 
Auditores Independentes. É graduado em Administração e pós-graduado em “Corporate Finance“ pelo 
IBMEC Business School. 

Marcos Negreiros Vicente. O Sr. Vicente desenvolveu sua carreira na gestão de áreas de Marketing, 
Comercial e Vendas em empresas multinacionais de produtos de consumo e bens duráveis. Antes de 
ingressar na Redecard, atuou em posições de Direção na Reckitt Benckiser, Multibrás, Procter e Gamble 
(por doze anos) e Accenture. É Diretor Executivo Comercial da Redecard desde 2006. É graduado em 
Engenharia da Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Fábio Pinto Palmeira. O Sr. Palmeira trabalhou no banco Chase Manhattan durante 17 anos, Nacional e 
Bozano Simonsen, gerenciando áreas de Crédito e Risco. Está na Redecard há nove anos, tendo 
trabalhado como Diretor Executivo de Administração de Risco e, desde dezembro de 2005, é o Diretor 
Executivo de Operações. É graduado em Economia. 

Alessandro Tavares Raposo. O Sr. Raposo trabalhou na área de tecnologia da Credicard e Citibank, e 
está na Redecard há dez anos, tendo atuado na gestão das áreas de Sistemas, Arquitetura de Sistemas, 
Logística, Infraestrutura Tecnológica, Telecomunicações e Pesquisa & Desenvolvimento. Desde 
dezembro de 2005 é Diretor Executivo de Tecnologia da Redecard. É graduado em Informática, com 
especialização em Gestão pela Kellogg School of Management (EUA). 
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Irélio Pedro Frigo. O Sr. Frigo gerenciou áreas de Recursos Humanos e Serviços do Banco Crefisul e 
Bamerindus. É Diretor Executivo de Recursos Humanos da Companhia desde 1996. É graduado em 
Administração de Empresas. 

Ronaldo Cerqueira Varela. O Sr. Varela atuou em posições de diretoria de marketing, tecnologia e 
produtos em empresas como Promom, Booz Allen & Hamilton, Northern Telecom e Union Carbide. Até 
2007, foi Diretor Regional de Novos Negócios para América Latina da Telefônica. O Sr. Varela é Diretor 
Executivo de Marketing e Produtos da Redecard desde 2007. O Sr. Varela é graduado em 
Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Salvador e tem MBA pela Kenan 
Flagler Business School, da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. 

Endereço Comercial dos Conselheiros e Diretores 

O endereço comercial dos conselheiros Srs. Cláudio Rudge Ortenblad e Silvio Aparecido de Carvalho é 
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  

O endereço comercial do conselheiro Sr. Anastácio Vasconcelos Ramos é na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, n.º 1.400, 14º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

O endereço comercial dos conselheiros Srs. Joaquim Francisco de Castro Neto e Márcio de Andrade 
Schettini é na Av. Eusébio Matoso, n.º 891, 4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  

O endereço comercial do conselheiro Sr. Gilberto Caldart é na Avenida Paulista, n.º 1.111, 17º andar, 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  

O endereço comercial do conselheiro Sr. Hector navarez é na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
n.º 510, 4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  

O endereço comercial do conselheiro Sr. Horácio Lafer Piva é na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 
5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

O endereço comercial do conselheiro Luiz Fernando Furlan é na Rua Doutor Veiga Filho, 350  
– Conjunto 901, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

O endereço comercial dos membros da Diretoria é Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.400, 
14º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

TITULARIDADE DE AÇÕES 

A tabela abaixo indica o número de ações detidas diretamente pelos Conselheiros e determinados 
Diretores da Companhia e o percentual que suas participações individuais representam no número total 
de Ações emitidas na data deste Prospecto, ou seja, em relação à totalidade do capital social.  

Conselheiros/Diretores Número de Ações(1) Percentual (%) 

Joaquim Francisco de Castro Neto........................................................ 1 0,0001% 
Anastácio Vasconcelos Ramos.............................................................. 1 0,0001% 
Claudio Rudge Ortenblad..................................................................... 1 0,0001% 
Gilberto Caldart................................................................................... 1 0,0001% 
Hector Nevarez .................................................................................... 1 0,0001% 
Marcio de Andrade Schettini................................................................ 1 0,0001% 
Horácio Lafer Piva ................................................................................ 1 0,0001% 
Silvio Aparecido de Carvalho................................................................ 1 0,0001% 
Luiz Fernando Furlan............................................................................ 101 0,0001% 
Denys Marc Ferrez ............................................................................... 1700 0,0002% 
Marcos Negreiros Vicente .................................................................... 1009 0,0001% 

 

 
(1) Sobre as ações cedidas aos membros do Conselho de Administração, foi constituído usufruto dos direitos de voto e patrimoniais em favor dos 

Acionistas Controladores cedentes, exceto em relação à 1 ação cedida ao Dr. Horácio Lafer Piva, sobre a qual não houve constituição de 
usufruto, e à 1 ação cedida ao Dr. Luiz Fernando Furlan, sobre a qual o usufruto constituído refere-se somente aos direitos patrimoniais. 
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REMUNERAÇÃO 

Remuneração Base 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, é responsabilidade dos acionistas, em Assembléia 
Geral, fixar, anualmente, o montante global ou individual da remuneração dos membros do Conselho 
de Administração e da Diretoria. Conforme disposto no Estatuto Social da Companhia, cabe a 
Assembléia Geral fixar a remuneração global anual dos administradores e ao Conselho de 
Administração realizar a distribuição dos valores aos seus membros e aos membros da Diretoria. 

Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, a Assembléia Geral realizada em 27 de 
abril de 2007 fixou a remuneração dos administradores no montante de até R$15,0 milhões. Desse 
total, foram pagos efetivamente R$13.245.692,00, sendo 36,74% em parcelas fixas, 55,97% em 
parcelas variáveis, e 7,29% em benefícios indiretos, tais como previdência privada, plano de saúde, 
plano odontológico, seguro de vida, dentre outros. 

Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, a Assembléia Geral realizada em 22 de 
fevereiro de 2008 fixou a remuneração dos administradores no montante de até R$15,0 milhões. A 
Companhia acredita que a proporção das parcelas fixas, variáveis e indiretas da remuneração dos 
administradores para o exercício de 2008 será equivalente à proporção em 2007. 

Adicionalmente possuímos um Plano de Opção de Compra de Ações, pelo qual podem ser outorgadas opções 
de compra de Ações aos diretores da Companhia, que intregará a remuneração variável dos diretores. 

Remuneração Indireta 

Se computadas (i) as potenciais ações a serem emitidas no âmbito do Plano de Opção de Compra de 
Ações, ou seja, 2.861.469 ações ou 0,43% do nosso capital social, os administradores da Companhia 
farão jus a um adicional de remuneração indireta de R$887.055,39, calculado com base no modelo de 
“diluição imediata“, considerando-se o exercício da totalidade das opções de compra de ações 
remanescentes, tomando-se por referência, no caso de uma segunda outorga, o valor da cotação médio 
das Ações da Companhia nos últimos 30 pregões na BOVESPA considerando-se como o último pregão, 
o do dia 12 de março de 2008, no valor de R$26,31 e o Preço por Ação; e (ii) as opções já outorgadas 
no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, ou seja, 503.384 ações ou 0,07% do nosso capital 
social, os administradores da Companhia farão jus a um adicional de remuneração indireta de 
R$2.894.458,00, calculado com base no modelo de “diluição imediata“, considerando-se o exercício 
dessas opções, tomando-se por referência o Preço por Ação e o preço de exercício das opções de 
R$20,25 (preço de exercício das opções equivalente a 75% do preço de emissão fixado pelo Conselho de 
Administração em reunião de 11 de julho de 2007), valor este que é acima do valor patrimonial na data 
deste Prospecto. O modelo de “diluição imediata“ apresenta o montante obtido pelos administradores da 
Companhia em decorrência do exercício das opções de compra de ações, subtraindo-se, do valor de 
mercado da ação, o preço de exercício de cada opção e, posteriormente, multiplicando-se este valor pela 
quantidade total de opções exercidas. Para maioresinformações, vide “Plano de Opção de Compra de 
Ações“ abaixo. 

Assim, o total adicional da remuneração indireta que os administradores da Companhia farão jus, 
incluindo o Plano de Opção de Ações da Companhia, será de R$3.781.513,39.  
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PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 

Na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2007, a Companhia aprovou um 
plano de opção de compra de ações, nos termos do artigo 168, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, 
o qual estabelece as condições gerais de outorga de opções de compra de Ações de emissão da 
Companhia a seus diretores estatutários ou não e, em casos excepcionais e justificados, a seus 
empregados (“Plano“). O prazo de vigência do Plano é de 6 (seis) anos a partir de 21 de dezembro de 
2007, sendo que o término de sua vigência não afetará a eficácia das opções ainda em vigor 
outorgadas com base nele. 

Os acionistas, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, não terão preferência 
no exercício da opção de compra de Ações. 

A emissão de Ações em decorrência do exercício de opções de compra de Ações no âmbito do Plano 
resultará em uma diluição para os acionistas existentes, que nos termos do Plano não poderá exceder 
0,5% do capital social da Companhia. 

O preço de exercício das opções será fixado pelo Conselho de Administração da Companhia, 
respeitado o preço mínimo equivalente ao valor médio das Ações da Companhia nos últimos 
30 pregões na BOVESPA imediatamente anteriores à data de outorga das ações. Excepcionalmente, na 
primeira outorga, o preço de exercício das opções será equivalente a 75% do preço de emissão fixado 
pelo Conselho de Administração em reunião de 11 de julho de 2007, com base no resultado do 
Procedimento de Bookbuilding realizado por ocasião da abertura de capital da Companhia, ou seja, 
R$20,25 por ação. Na data deste Prospecto, o preço de exercício das opções das demais outorgas seria 
de R$26,31, com base no valor médio das Ações da Companhia nos últimos 30 pregões na BOVESPA 
imediatamente anteriores à data de outorga das ações. 

Em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2008, foi 
aprovada a outorga de opções de compra de 503.384 ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo 
preço de exercício de R$20,25 por ação. 

Patrimônio Líquido 
Considerando 

o Preço por Ação 

Considerando 75% 
do preço de emissão 

de R$27,00 

Considerando a 
média da cotação 

das ações da 
Companhia nos 

últimos 30 pregões 
na BOVESPA 

imediatamente 
anteriores à data 
deste Prospecto 

Preço de exercício da opção........................................... R$26,00 R$20,25 R$26,31 
Quantidade de Ações de emissão da Companhia........... 672.970.705 672.970.705 672.970.705 
Quantidade de Ações no âmbito do Plano ..................... 3.364.853 503.384 2.861.469 
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de 

dezembro de 2007 ................................................... R$0,77 R$0,77 R$0,77 
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de 

dezembro de 2007 considerando o exercício da 
totalidade das Ações que podem ser outorgadas no 
âmbito do Plano ...................................................... R$0,90 R$0,79 R$0,88 

Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os 
novos investidores considerando o exercício da 
totalidade das Ações que podem ser outorgadas no 
âmbito do Plano ....................................................... R$25,10 R$25,21 R$25,12 

Diluição percentual dos novos investidores 
considerando o exercício da totalidade das Ações 
que podem ser outorgadas no âmbito do Plano (1) ..... 96,5% 97,0% 96,6% 

 

 
(1) O cálculo da diluição percentual dos novos investidores considerando o exercício da totalidade das ações que podem ser outorgadas no 

âmbito do Plano, é obtido através da divisão da diluição no valor patrimonial por ação dos novos investidores pelo Preço por Ação. 
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Caso ocorra o exercício da totalidade das opções no âmbito do Plano de Opção de Ações, tomando-se 
por referência o preço de exercício das opções de R$20,25 (preço de exercício das opções equivalente a 
75% do preço de emissão fixado pelo Conselho de Administração em reunião de 11 de julho de 2007) 
e o Preço por Ação, o impacto na demonstração do resultado da Companhia seria de, no máximo, 
R$19.347.904,75. 

RELAÇÕES FAMILIARES ENTRE QUAISQUER ADMINISTRADORES DA COMPANHIA E ENTRE OS ADMINISTRADORES E 

OS ACIONISTAS CONTROLADORES 

Não há relação familiar entre os administradores ou entre eles e os Acionistas Controladores. 

CONTRATOS OU OBRIGAÇÕES RELEVANTES ENTRE OS ADMINISTRADORES E A COMPANHIA 

Não há contratos ou obrigações relevantes entre os administradores e a Companhia. 

PROCESSOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO NOSSOS ADMINISTRADORES 

Até a data deste Prospecto, nenhum Administrador da Companhia era parte em qualquer processo judicial. 
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PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTA VENDEDOR 

O capital social é composto exclusivamente por Ações. 

O quadro abaixo indica a quantidade de ações detidas no capital social da Companhia por acionistas 
titulares de 5,0% ou mais de ações do capital social, pelos administradores da Companhia e o 
Acionista Vendedor, na data deste Prospecto e após a Oferta, assumindo a colocação da totalidade das 
Ações, sem considerar as Ações Suplementares: 

 Antes da Oferta Após a Oferta(1) 
Acionistas Ações (%) Ações (%) 

Citibank........................................................... 161.201.297 23,95 120.508.880 17,91 
Itaucard ........................................................... 156.201.297 23,21 156.201.297 23,21 
Unibanco......................................................... 350 0,00 350 0,00 
Unibanco Participações.................................... 28.380.249 4,22 28.380.249 4,22 
Dibens(2) ........................................................... 127.820.698 18,99 127.820.698 18,99 
Membros da Administração(3)........................... 2.818 0,00 2.818 0,00 
Outros ............................................................. 199.363.996 29,63 240.056.413 35,67 

Total ............................................................... 672.970.705 100,00 672.970.705 100,00 
 

 

(1) Sem considerar as Opções de Ações Suplementares. 
(2) Sociedade do mesmo conglomerado financeiro do Unibanco. 
(3) Sobre as ações cedidas aos membros do Conselho de Administração, foi constituído usufruto dos direitos de voto e patrimoniais em favor dos 

Acionistas Controladores cedentes, exceto em relação à 1 ação cedida ao Dr. Horácio Lafer Piva, sobre a qual não houve constituição de 
usufruto, e à 1 ação cedida ao Dr. Luiz Fernando Furlan, sobre a qual o usufruto constituído refere-se somente aos direitos patrimoniais. 
 

As tabelas abaixo apresentam a composição acionária dos principais acionistas da Companhia até o 
nível de pessoa física, que sejam titulares de participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5%. 

I. Citibank: 

Controlador (%) Controlador Indireto Controlador Indireto Controlador Indireto 

Citibank Overseas Investment Corporation .... 99,99 Citibank N.A. Citicorp Holdings Inc. Citigroup Inc. 
 

Em decorrência da estrutura societária do Banco Citibank S.A., não é possível apresentar as pessoas 
físicas detentoras do capital social das pessoas jurídicas controladoras indiretas da companhia. Isto 
porque, tem-se como Holding do Conglomerado Citibank no exterior uma sociedade denominada 
“Citigroup Inc.“, a qual é regulada de acordo com as leis locais e cujas ações representativas de seu 
capital social são negociadas em bolsa, tendo, portanto, sua composição acionária difusa. 

II. Itaucard: 

Controlador (%) 
Controlador do Banco 

Itaú S.A. (%) 
Controlador do Banco Itaú 

Holding Financeira S.A. (%) 

Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. 43,88 
Bank of America Corporation 7,29 

Caixa de Previdência dos Funcs. 
do Banco do Brasil – PREVI 3,59 

Banco Itaú S.A....................................  98,88 Banco Itaú Holding 
Financeira S.A. 

100,00 

Mercado 45,24 
      

Controlador Indireto(1) (%) Controlador Indireto (%) Controlador Indireto (%) 

Alfredo Egydio A. Villela Filho .............  7,16 – – – – 
Ana Lúcia de M. B. Villela ...................  7,16 – – – – 
Maria de Lourdes Egydio Villela ..........  4,63 – – – – 
Fundação Itaú Social...........................  3,22 – – – – 
Camargo Corrêa Cimentos S.A...........  3,97 Camargo Corrêa S.A. 99,88 Part. Morro Vermelho S.A. 97,12 
Caixa de Previdência dos Funcs.  
   do Banco do Brasil – PREVI ..............  3,48     
Mercado.............................................  70,38     
      

Controlador Indireto(2) (%)     

Rosana Camargo de A. Botelho ..........  33,33     
Renata de Camargo Nascimento.........  33,33     
Regina de Camargo P. O. Dias ............  33,33     
 

 

(1) Continuação referente ao acionista “Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.“. 
(2) Continuação referente ao acionista “Participações Morro Vermelho S.A.“. 
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III. Unibanco: 
 
Controlador (%) Controlador Indireto (%) Controlador Indireto (%) 

Fernando Roberto Moreira Salles 25,00
Walther Moreira Salles Junior 25,00

Pedro Moreira Salles 25,00

Unibanco Holdings S.A. .... 97,08 E. Johnston Representação 
e Participações S.A. 94,88

João Moreira Salles 25,00
 
IV. Unibanco Participações: 

 
Controlador (%) Controlador Indireto (%) 

Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil..... 50,99 Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.(1) 99,99 
 

 
(1) Os Acionistas Controladores diretos e indiretos do Unibanco estão indicados no item III acima. 

 
V. Dibens 

 
Controlador (%) 

Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.(1) ............................................................................................... 99,99 
 

 
(1) Os Acionistas Controladores diretos e indiretos do Unibanco estão indicados no item III acima. 

 
A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia foi eleita pelos Acionistas 
Controladores da Companhia, conforme identificados acima. 

O Acionista Vendedor e/ou os principais acionistas da Companhia são os seguintes: 

Citibank. O Banco Citibank S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 33.479.023/0001-80, é Acionista Vendedor na presente Oferta e detentor, na data deste 
Prospecto, de ações ordinárias representando o percentual aproximado de 23,95% do capital social 
da Companhia. O Citibank pertence ao conglomerado financeiro Citi, que oferece um portfólio de 
produtos e serviços financeiros, incluindo atividades bancárias, crédito ao consumidor, seguros, 
investimentos e corretagem de valores. Está presente em mais de 100 países, reunindo mais de 200 
milhões de contas de clientes. O Citi está presente no Brasil desde 1915, quando foi aberta a 
primeira sucursal do Citibank no Rio de Janeiro. O Citi tem hoje um portfólio de mais de 300 mil 
correntistas, R$30,8 bilhões em ativos totais, R$3,2 bilhões de patrimônio líquido e mais de 6 mil 
empregados. O Citigroup Inc. tem suas ações listadas na bolsa de valores de Nova Iorque. 

Itaucard. O Banco Itaucard S.A, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 17.192.451/0001-70, é Acionista Controlador da Companhia e detentor, na data deste Prospecto 
de ações ordinárias representando o percentual aproximado de 23,21% do capital social da 
Companhia. O Itaucard tem por objeto a atividade de banco múltiplo, e é controlado pelo Banco Itaú 
Holding Financeira S.A. (Itaú), que tinha ativos consolidados de R$209,7 bilhões e patrimônio de 
R$23,6 bilhões em 31 de dezembro de 2006. O Itaú iniciou suas operações em 1945, e atualmente 
atua atendendo pessoas físicas, pessoas jurídicas, Poder Público, investidores institucionais e 
segmento corporate, que inclui negócios de underwriting, custódia, corretagem de valores 
mobiliários, cartões de crédito, consórcios, seguros, capitalização e previdência privada e 
financiamento de veículos. Suas ações são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo (Brasil), 
Nova Iorque (EUA) e Buenos Aires (Argentina).  
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Unibanco Participações. A Unibanco Participações Societárias S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 04.662.287/0001-76, é Acionista Controlador da Companhia e detentor, na data deste Prospecto, de 
ações ordinárias representando o percentual aproximado de 4,22% do capital social da Companhia. O 
Unibanco Participações é uma sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo Unibanco, que detém 
uma participação de, aproximadamente, 90% do capital votante, e tem a DBR Investments Co. Limited, 
empresa não financeira pertencente ao Grupo Deutsche Bank, como acionista minoritária, com uma 
participação de, aproximadamente, 10% do capital votante e, aproximadamente, 49% do capital total do 
Unibanco Participações. O Unibanco, fundado em 1924, é a instituição financeira privada mais antiga do 
Brasil. O Unibanco oferece ampla gama de serviços e produtos para uma clientela diversificada de pessoas 
físicas e empresas por todo o território brasileiro, compreendendo os seguintes segmentos: varejo, 
atacado, seguro e previdência e gestão de patrimônio. As ações do Unibanco têm sido publicamente 
negociadas na BOVESPA desde 1968 e, em 1997, o Unibanco se tornou o primeiro banco brasileiro a 
listar units na Bolsa de Valores de Nova Iorque. 

Dibens. A Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
65.654.303/0001-73, é Acionista Controlador da Companhia e detentor, na data deste Prospecto, de ações 
ordinárias representando o percentual aproximado de 18,99% do capital social da Companhia. A Dibens 
tem por objeto social exclusivo a prática de operações de arrendamento mercantil e, na data deste 
Prospecto, tem um portfólio de aproximadamente 200.601 clientes. A Dibens obteve o registro de 
companhia aberta em 28 de setembro de 1993 e desde então realizou uma série de distribuições públicas 
de debêntures. No entanto, as ações de emissão da Dibens não são admitidas para negociação em bolsas de 
valores. A Dibens é uma sociedade controlada diretamente pelo Unibanco, que detém uma participação de 
aproximadamente 99% do seu capital votante, fazendo parte do mesmo conglomerado financeiro que a 
Unibanco Participações. A Dibens foi adquirida pelo Unibanco em 1998. O Unibanco, fundado em 1924, é a 
instituição financeira privada mais antiga do Brasil. O Unibanco oferece ampla gama de serviços e produtos 
para uma clientela diversificada de pessoas físicas e empresas por todo o território brasileiro, 
compreendendo os seguintes segmentos: varejo, atacado, seguro e previdência e gestão de patrimônio. As 
ações do Unibanco têm sido publicamente negociadas na BOVESPA desde 1968 e, em 1997, o Unibanco 
tornou-se o primeiro banco braslieiro a listar units na Bolsa de Valores de Nova Iorque. 

ACORDO DE ACIONISTAS 

O acordo de acionistas da Companhia foi celebrado em 18 de junho de 2007 pelos Acionistas 
Controladores, os quais detinham, à época da celebração do acordo, ações representativas de, 
aproximadamente, 96% do capital social da Companhia (“Acionistas Signatários do Acordo“), e tem 
por finalidade traçar as linhas básicas que disciplinarão o relacionamento dos Acionistas Signatários 
do Acordo antes e após a realização da oferta inicial de ações da Companhia, realizada em julho de 
2007, incluindo regras de voto, administração e venda de ações da Companhia. 

Nos termos do referido acordo de acionistas, as deliberações em Assembléia Geral e em Reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia dependem de voto afirmativo de todos os Acionistas 
Signatários do Acordo, ou de todos os conselheiros eleitos pelos Acionistas Signatários do Acordo, 
conforme o caso. Para tal finalidade, poderão ser realizadas reuniões prévias, na qual os Acionistas 
Signatários do Acordo decidirão a referida orientação de voto.  

Dispõe também o acordo de acionistas que, para a composição do conselho de administração da 
Companhia, os Acionistas Signatários do Acordo deverão indicar sempre igual número de membros. 
O acordo de acionistas prevê normas para a venda de ações dos Acionistas Signatários do Acordo, 
observado que deverá ser outorgado o direito de preferência na venda de tais ações, cujo mecanismo 
resulta na manutenção, pelos Acionistas Signatários do Acordo (e eventuais terceiros adquirentes de 
ações vinculadas), de ações representativas de, pelo menos, 51,0% do capital social da Companhia. 
As ações de cada Acionista Signatário do Acordo que excederem 17,0% do capital social da 
Companhia poderão ser objeto de venda privada a terceiros ou venda pública em bolsa de valores ou 
mercado de balcão organizado, observado um procedimento mais célere para o direito de 
preferência dos demais Acionistas Signatários do Acordo e desde que tal venda seja realizada de 
forma organizada para não impactar o preço das ações da Companhia na bolsa de valores.  
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Qualquer transferência de ações vinculadas ao acordo de acionistas somente pode ser realizada a 
comprador qualificado, assim definido o indivíduo ou pessoa jurídica de ilibada reputação, com 
capacidade econômico-financeira compatível com o porte, natureza e objetivos da Companhia e que 
seja aceitável pelos demais Acionistas Signatários do Acordo. Exceto em relação às ações excedentes, 
existe restrição para a venda parcial das ações da Companhia detidas pelos Acionistas Signatários do 
Acordo, devendo qualquer venda das ações vinculadas abranger a totalidade das ações detidas pelo 
Acionista Signatário do Acordo. As restrições às transferências de ações previstas no acordo de 
acionistas não se aplicam às transferências realizadas às sociedades controladoras, controladas ou 
sob controle comum dos Acionistas Signatários do Acordo. As ações que sejam adquiridas por 
terceiros somente permanecerão vinculadas ao acordo mediante prévia e expressa aprovação dos 
Acionistas Signatários do Acordo. 

O prazo do acordo de acionistas é de 8 anos contado da sua assinatura e será automaticamente 
renovado por períodos sucessivos de 10 anos caso não haja manifestação em contrário, por escrito, e 
com antecedência mínima de 6 meses, de quaisquer dos Acionistas Signatários do Acordo. Quaisquer 
litígios e controvérsias decorrentes do acordo de acionistas devem ser submetidos a tribunal arbitral 
nos termos das regras da Câmara de Comércio Internacional. 

Após a realização da Oferta Global, o exercício do poder de controle da Companhia continuará 
sendo exercido pelos Acionistas Controladores e, portanto, não sofrerá qualquer alteração. 
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 
A Companhia acredita que todos os contratos firmados com suas partes relacionadas observam condições 
equânimes de mercado (arms' length basis). O Estatuto Social da Companhia proíbe a realização de 
contratos, convênios, compromissos ou outras formas de acordo comercial entre a Companhia e seus 
Administradores, exceto se previamente aprovado pelo Conselho de Administração e desde que 
observado as condições praticadas pelo mercado. Em 31 de dezembro de 2007, as operações com partes 
relacionadas da Companhia referiam-se a contas a receber dos Emissores, que também são Acionistas 
Controladores da Companhia, bem como despesas com serviços prestados pela Orbitall. 

Contas a Receber de Emissores R$ milhões 

Citibank .................................................................................................................... 1.846,1 
Itaucard .................................................................................................................... 4.159,7 
Unibanco .................................................................................................................. 1.461,1 

Despesas com prestação de serviços  
Orbitall(1).................................................................................................................... 50,7 

 

 
(1) A Orbitall é uma sociedade controlada pela Itaú Holding Financeira S.A., mesmo acionista controlador do Acionista Controlador Itaú. 

 
As Contas a Receber dos Emissores referem-se ao pagamento devido, pelos Emissores à Companhia, dos 
valores relativos às Transações realizadas com cartões de crédito e débito das Bandeiras MasterCard e Diners, 
os quais serão posteriormente repassados pela Companhia aos respectivos Estabelecimentos credenciados. 

O contrato firmado pela Companhia com a Orbitall é relativo à prestação de serviços, pela Orbitall à 
Redecard, de tecnologia, automação de escritórios e gestão financeira.  

Para uma descrição dos contratos firmados pela Companhia com a Orbitall, ver seção “Atividades da 
Companhia – Contratos Relevantes“, na página 113.  

Contratos de Prestação de Serviços de Trava de Domicílio Bancário 

A Companhia firmou com o bancos Citibank, Itaucard e Unibanco, contratos de prestação de serviços de 
trava de domicílio bancário, por prazo indeterminado, que consiste em assegurar a estes bancos a trava 
do domicílio bancário dos Estabelecimentos credenciados que venham a efetuar operações financeiras 
com os respectivos bancos. Por meio da trava de domicílio bancário de Estabelecimentos credenciados, a 
Companhia assegura que os créditos decorrentes das transações realizadas com cartões de débito e/ou de 
crédito sejam depositados nas contas bancárias domiciliadas nestes bancos. Na hipótese de término dos 
contratos de prestação de serviços de trava de domicílio bancário, a Redecard continua obrigada a efetuar 
os depósitos nos respectivos domicílios bancários até o término do prazo da autorização para trava de 
domicílio bancário dada pelo respectivo Estabelecimento. Durante o prazo de vigência da trava de 
domicilio bancário, a Redecard se compromete a não realizar a antecipação da liquidação financeira dos 
recebíveis originados nas transações realizadas com cartões de crédito.  

Contratos de Depósito de GDRs  

Em 6 de junho de 2007, a Companhia firmou com o Citibank N.A. dois contratos de depósito de GDRs, 
quais sejam, o Contrato de Depósito segundo o Regulamento S e o Contrato de Depósito segundo a 
Regra 144A. Por meio desses contratos, o Citibank, N.A. prestará serviços de depósito de GDRs e será 
responsável por todos os pagamentos devidos aos titulares dos GDRs da Companhia. O Citibank N.A. é 
uma sociedade constituída de acordo com as leis dos Estados Unidos e faz parte do mesmo 
conglomerado financeiro do Citibank, Acionista Controlador da Companhia. 

Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de Ações 

Em 19 de abril de 2007, a Companhia firmou com o Banco Itaú S.A. e a Itaú Corretora de Valores S.A. 
um Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de Ações da Redecard. Por meio desse contrato, o 
Banco Itaú S.A. prestará serviços de ações escriturais e de agente emissor de certificados de ações da 
Companhia. O prazo do contrato é indeterminado e pode ser rescindido por quaisquer das partes 
mediante aviso prévio de 90 dias de antecedência. O Banco Itaú S.A. e a Itaú Corretora de Valores S.A. 
são sociedades do mesmo conglomerado financeiro a que pertence o Acionista Controlador Itaucard. 
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DESCRIÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 
 
Segue, abaixo, sumário descritivo de algumas disposições do Estatuto Social da Companhia, da Lei das 
Sociedades por Ações, e das regras da CVM e do Novo Mercado, a administração, informações periódicas 
e eventuais, bem como de outros aspectos societários que se aplicam à Companhia. Este sumário não é 
exaustivo com relação a qualquer dos assuntos aqui tratados, descrevendo em linhas gerais algumas 
disposições do Estatuto Social, da Lei das Sociedades por Ações, das regras da CVM e do Novo Mercado. 

GERAL 

Atualmente, a Companhia é uma sociedade por ações, aberta, de capital autorizado, constituída de 
acordo com as leis do Brasil. 

CAPITAL SOCIAL 

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia era de R$473.551.217,67, totalmente integralizado 
e dividido em 672.970.705 Ações, sem valor nominal. De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o 
capital social poderá ser aumentado até o limite do capital autorizado, de 1.750.000.000 de ações, 
independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração. Os 
acionistas deverão aprovar em assembléia geral qualquer aumento de capital que exceda o limite do 
capital autorizado. De acordo com o Contrato de Participação no Novo Mercado firmado com a 
BOVESPA, a Companhia não pode emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias. 

Ações em Tesouraria 

A Companhia não possui ações em tesouraria. 

Histórico do Capital Social 

A tabela abaixo mostra a evolução do capital social da Companhia desde a sua constituição. 

Data Ato Societário Capital Social Original Capital Social Final 

02.09.1996 ......... Assembléia de Constituição – R$1.800.000,00 
28.11.1996 ......... AGE R$1.800.000,00 R$12.107.500,00 
09.05.1997 ......... RCA R$12.107.500,00 R$13.728.916,66 
30.04.1999 ......... AGOE R$13.728.916,66 R$16.475.000,00 
30.06.1999 ......... AGE R$16.179.533,30(1) R$18.759.576,59 
28.04.2000 ......... AGOE R$18.759.576,59 R$23.886.000,00 
30.04.2002 ......... AGOE R$23.886.000,00 R$34.631.200,00 
19.12.2003 ......... AGE R$34.631.200,00 R$45.198.046,71 
28.10.2005 ......... AGE R$45.198.046,71 R$53.551.232,67 
11.07.2007 ......... RCA R$53.551.232,67 R$473.551.217,67 

 

 

(1) Foi aprovado um cancelamento de aumento do capital social no montante de R$295.466,70. 

 
Em 15 de junho de 2007, a Assembléia Geral Extraordinária da Companhia aprovou um 
desdobramento de ações, na proporção de 1 ação para 350 ações, quando o capital social da 
companhia passou a ser dividido de 1.878.329 Ações para 657.415.150 Ações. 

Em reunião de 11 de julho de 2007, no âmbito de uma distribuição pública primária e secundária de Ações, 
o Conselho de Administração da Companhia, aumentou o capital social da Companhia, dentro do limite do 
capital autorizado, de R$53.551.232,67 para R$473.551.217,67, mediante emissão de 15.555.555 Ações, 
passando o capital social a ser representado por 672.970.705 Ações, escriturais, sem valor nominal. 

Em 21 de dezembro de 2007, a Assembléia Geral Extraordinária da Companhia alterou o Estatuto 
Social para refletir o aumento do capital social aprovado pelo Conselho de Administração em reunião 
de 11 de julho de 2007. 
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Negociação em Bolsas de Valores 

As Ações da Companhia são negociadas na BOVESPA, sob o código “RDCD3“, no segmento especial 
de listagem do Novo Mercado, conforme o Contrato de Participação no Novo Mercado, celebrado em 
18 de junho de 2007. 

A CVM e a BOVESPA possuem autoridade para, discricionariamente, suspender as negociações das 
ações de emissão de uma companhia aberta específica em determinadas circunstâncias.  

Negociações com valores mobiliários listados na BOVESPA, incluindo o Novo Mercado e os Níveis 1 e 2 
de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa, podem, em algumas circunstâncias, ser afetadas 
pelas operações realizadas no mercado de balcão não organizado. 

A liquidação das operações realizadas na BOVESPA ocorre três dias úteis após a data da negociação. A 
entrega e o pagamento das ações são realizados por intermédio de câmara de compensação 
independente. A câmara de compensação da BOVESPA é gerenciada pela Companhia Brasileira de 
Liquidação e Custódia, ou CBLC. A CBLC é a 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 através 
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. 

Restrições a Investimento Estrangeiro 

Não há restrições à titularidade das ações da Companhia por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas 
no exterior. Entretanto, o direito de converter pagamentos de dividendos e o produto da venda das 
ações em moeda estrangeira e de remeter esses valores ao exterior está sujeito a restrições de controle 
cambial e à legislação de capitais estrangeiros que exige, entre outras formalidades, o registro 
eletrônico dos investimentos no Banco Central. 

Os investidores estrangeiros podem registrar seus investimentos como investimento estrangeiro direto, 
nos termos da Lei n.º 4.131, ou como investimento estrangeiro de portfolio registrado pela CVM, nos 
termos da Resolução CMN nº 2.689 e da Instrução CVM 325. 

Os investidores estrangeiros diretos podem vender suas ações tanto em operações privadas como em 
bolsa de valores ou no mercado de balcão, mas em geral estão sujeitos a tratamento fiscal menos 
favorável em relação aos investidores estrangeiros de portfolio. 

A Resolução CMN n.º 2.689 dispõe que, observadas algumas exceções, como é o caso de aquisições 
em ofertas públicas de distribuição de ações, os investidores estrangeiros de portfolio podem comprar e 
vender ações apenas em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, mas em geral fazem 
jus a tratamento fiscal mais favorável em relação aos investidores estrangeiros diretos. 

OBJETO SOCIAL 

O objeto social da Companhia é (i) coordenação dos pagamentos e recebimentos à rede de 
Estabelecimentos credenciados, mediante captura, transmissão, processamento dos dados e liquidação das 
Transações manuais e eletrônicas decorrentes do uso de cartões de crédito e/ou débito e outros meios de 
pagamento, bem como a manutenção dos agendamentos de tais valores em sistemas computadorizados; 
(ii) credenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços e fornecedores de bens para aceitação 
de cartões de crédito, cartões de débito, de compra e outros meios de pagamento; (iii) fornecimento de 
terminais eletrônicos ou quaisquer equipamentos para possibilitar a captura, transmissão e processamento 
de dados relativos às Transações manuais e eletrônicas decorrentes do uso de cartões de crédito e/ou débito, 
de compra e outros meios de pagamento; (iv) representação de franquias nacionais e internacionais de 
meios manuais e eletrônicos de pagamento; (v) participação em outras sociedades como sócia ou acionista; 
e (vi) desenvolvimento de outras atividades correlatas, de interesse da Companhia.  
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DIREITOS DAS AÇÕES 

Cada uma das Ações confere ao seu titular as seguintes vantagens e direitos: (i) direito a um voto nas 
Assembléias Gerais da Companhia; (ii) direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, não inferior 
a 40,0% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por 
Ações, e dividendos adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembléia geral, observado 
que os novos acionistas da Companhia farão jus ao recebimento de dividendos relativos somente ao 
exercício de 2008 em diante, uma vez que a Companhia (i) já declarou e pagou dividendos relativos aos 
quarto trimestres de 2007; e (ii) direito ao recebimento integral de dividendos e todos os demais direitos 
inerentes às Ações emitidas, que forem declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação; (iv) em 
caso de alienação a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, 
como por meio de operações sucessivas, direito de alienação de suas Ações de emissão da Companhia nas 
mesmas condições asseguradas ao acionista controlador alienante; (v) direito de alienar as Ações, no caso de 
aquisição por qualquer acionista de ações em quantidade igual ou superior a 26,0% do capital social, em 
oferta pública a ser realizada pelo adquirente, por valor não inferior a 1,5 (uma vez e meia) o maior valor 
entre (a) 100% (cem por cento) da cotação unitária média das ações de emissão da Companhia, durante o 
período de 90 (noventa) dias anterior à realização da oferta pública, ponderada pelo volume de negociação, 
na bolsa de valores em que houver o maior volume de negociações das ações de emissão da Companhia; (b) 
100% (cem por cento) do maior valor pago pelo acionista adquirente por ações da Companhia em qualquer 
tipo de negociação, no período de 12 (doze) meses que anteceder a data em que se tornar obrigatória a 
realização da oferta pública, e (c) o Valor Econômico apurado em laudo de avaliação; e (vi) todos os demais 
direitos assegurados às ações de emissão da Companhia, nos termos previstos no Regulamento do Novo 
Mercado da BOVESPA, no Estatuto Social da Companhia e na Lei das Sociedades por Ações.  

Enquanto a Companhia estiver no Novo Mercado, não poderá emitir ações preferenciais ou partes 
beneficiárias e, para sair do Novo Mercado, deverá realizar uma oferta pública. Vide “Saída do Novo 
Mercado“, na página 146 desta seção. 

ASSEMBLÉIAS GERAIS 

Nas assembléias gerais regularmente convocadas e instaladas, os acionistas estão autorizados a deliberar sobre 
todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e a tomar todas as decisões que julgarem convenientes 
aos interesses da Companhia. Compete exclusivamente aos acionistas aprovar, na assembléia geral ordinária, 
as demonstrações financeiras, e deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos 
relativos ao exercício social imediatamente anterior. Os conselheiros são, em regra, eleitos em assembléias 
gerais ordinárias, ainda que de acordo com a Lei das Sociedades por Ações eles possam ser eleitos também em 
assembléia geral extraordinária. 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 aos acionistas, exclusivamente em assembléias gerais, dentre outras deliberações: 

• reformar o Estatuto Social; 
 

• eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, indicando seu presidente; 
 

• fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim 
como a remuneração a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; 

 

• decidir sobre eventuais desdobramentos de ações; 
 

• aprovar plano de opção de compra de ações aos administradores ou empregados ou a pessoas 
naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu controle, assim como aos 
administradores e empregados de outras companhias que sejam controladas direta ou 
indiretamente pela Companhia; 

 

• tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras por eles apresentadas; 
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• deliberar, considerando proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro 
do exercício e a distribuição de dividendos e bonificações da Companhia, bem como sobre a 
criação de quaisquer reservas, exceto as obrigatórias;  

 

• deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, bem como a 
saída do Novo Mercado da BOVESPA; 

 

• escolher a empresa especializada responsável pela preparação de laudo de avaliação das ações da 
Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo 
Mercado, bem como para fins das ofertas públicas previstas no Estatuto Social e no Regulamento 
do Novo Mercado, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração; 

 

• deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis e/ou com garantia real; 
 

• suspender o exercício dos direitos de acionista que deixar de cumprir obrigação prevista em lei 
ou no Estatuto Social; 

 

• aprovar a avaliação de bens através dos quais um acionista pretenda integralizar ações do 
capital social; 

 

• aprovar a transformação em uma sociedade limitada ou em qualquer outra forma prevista na 
legislação societária; 

 

• aprovar a fusão, incorporação ou cisão; 
 

• aprovar a dissolução e liquidação, e a eleição e destituição dos liquidantes, bem como as contas por 
estes apresentadas e eleger o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação; e 

 

• atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais desdobramentos de ações. 
 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, nem tampouco deliberações 
adotadas pelos acionistas em assembléias gerais podem privar os acionistas dos seguintes direitos: 
 

• de participar dos lucros sociais; 
 

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

 

• 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 
descritas em “Direito de Preferência“; e 

 

• de retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações, conforme 
descrito em “Direito de Recesso e Resgate“. 

 
Quorum 
 
Como regra geral, a Lei das Sociedades por Ações prevê que a assembléia geral é instalada, em primeira 
convocação, com a presença de acionistas que detenham, pelo menos, 25,0% do capital social com direito a 
voto e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares de ações com direito a voto.  

De modo geral, a manifestação de acionistas que comparecerem pessoalmente ou por meio de procurador a 
uma assembléia geral, e que representem no mínimo a maioria das Ações presentes à assembléia, é necessária 
para a aprovação de qualquer matéria, sendo que as abstenções não são levadas em conta para efeito deste 
cálculo. A aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto é 
necessária, todavia, para deliberar sobre as seguintes matérias, entre outras: 

• a redução do dividendo obrigatório; 
 

• a mudança do objeto social da Companhia; 
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• a fusão da Companhia, ou sua incorporação em outra; 
 

• a cisão da Companhia; 
 

• a participação em grupo de sociedades; 
 

• a cessação do estado de liquidação da Companhia;  
 

• a dissolução da Companhia; e 
 

• a incorporação das ações da Companhia em outra sociedade. 
 
Convocação 

A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as assembléias gerais sejam convocadas mediante três 
publicações no Diário Oficial da União ou do Estado em que esteja situada a sede da Companhia, e em 
outro jornal de grande circulação. As publicações da Companhia são atualmente feitas no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, veículo oficial do Governo do Estado de São Paulo, bem como no Jornal Valor 
Econômico, sendo a primeira convocação realizada, no mínimo, 15 dias antes da assembléia, e a 
segunda convocação realizada com oito dias de antecedência. A CVM poderá, todavia, em 
determinadas circunstâncias, determinar que a primeira convocação para assembléias gerais de 
acionistas seja feita em até 30 dias antes da realização da respectiva assembléia geral. 

Local da Realização da Assembléia Geral 

As assembléias gerais são realizadas na sede da Companhia, em São Paulo. A Lei das Sociedades por 
Ações permite que as assembléias gerais sejam realizadas fora da sede, nas hipóteses de força maior, 
desde que elas sejam realizadas na localidade da sede, portanto, em São Paulo e a respectiva convocação 
contenha indicação expressa e inequívoca do local em que a assembléia geral deverá ocorrer. 

Competência para Convocar Assembléias Gerais 

Compete, normalmente, ao Conselho de Administração convocar as assembléias gerais, sem prejuízo 
de que as mesmas possam ser convocadas pelas seguintes pessoas ou órgãos: 

• qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por mais de 60 dias, a convocação 
contida em previsão legal ou estatutária; 

 

• acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital social, caso os administradores 
deixem de convocar, no prazo de oito dias, uma assembléia solicitada através de pedido que 
apresente as matérias a serem tratadas e esteja devidamente fundamentado; 

 

• acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital votante quando os 
administradores não atenderem, no prazo de oito dias, um pedido de convocação de assembléia 
que tenha como finalidade a instalação do Conselho Fiscal; e 

 

• Conselho Fiscal, caso o Conselho de Administração retarde por mais de um mês a convocação 
da assembléia geral ordinária. O Conselho Fiscal poderá também convocar assembléia geral 
extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes. 

 
Legitimação e Representação 

As pessoas presentes à assembléia geral deverão provar a sua qualidade de acionista e sua titularidade 
das ações com relação às quais pretendam exercer o direito de voto.  

Os acionistas podem ser representados na assembléia geral por procurador constituído há menos de 
um ano, que seja acionista da Companhia, administrador ou advogado, ou ainda por uma instituição 
financeira. Fundos de investimento devem ser representados pelo seu administrador.  
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CONSELHO FISCAL 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da 
administração e da auditoria externa da companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é 
fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas 
observações aos acionistas. 

O Conselho Fiscal da Companhia não é permanente, mas pode ser instalado em qualquer exercício 
social caso haja requisição por parte de certo número de acionistas, como descrito abaixo. Sempre que 
instalado, será constituído de 3 membros e suplentes em igual número. Nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações, quando seu funcionamento não é permanente, o Conselho Fiscal poderá ser 
instalado pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10,0% das 
Ações, com mandato até a primeira assembléia geral ordinária seguinte à sua instalação. Ademais, 
acionistas minoritários que representem, no mínimo, 10,0% das Ações, também têm direito de eleger 
separadamente um membro do Conselho Fiscal e seu suplente. Atualmente, a Companhia não tem 
Conselho Fiscal instalado. 

O Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de Administração, da Diretoria 
ou do quadro de empregados de uma empresa controlada ou de uma empresa do mesmo grupo, 
tampouco um cônjuge ou parente dos administradores. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações 
exige que os membros do Conselho Fiscal recebam, a título de remuneração, no mínimo, 10,0% da 
média da remuneração paga aos Diretores, excluindo benefícios, verbas de representação e 
participações nos lucros e resultados. 

Todos os novos membros do Conselho Fiscal devem subscrever um Termo de Anuência dos Membros do 
Conselho Fiscal, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento. Por meio 
do Termo de Anuência, os novos membros do Conselho Fiscal 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. 

COMITÊ DE AUDITORIA 

Como parte das práticas de governança corporativa que a Companhia adota, além daquelas que são 
expressamente determinadas pelo Regulamento do Novo Mercado, a Companhia possui um Comitê de 
Auditoria (“Comitê“), um órgão estatutário cuja responsabilidade é auxiliar o Conselho de Administração 
nas decisões que envolvam os processos de auditoria interna e externa, os processos e controles 
financeiros e também os relacionados à gestão de riscos, buscando a coerência das políticas financeiras 
com as diretrizes estratégicas e o perfil de risco do negócio, o qual está em fase final de estruturação. O 
Comitê é um órgão de apoio ao Conselho de Administração, formado por, no mínimo, três membros e, 
no máximo, sete membros. Os membros do Comitê têm mandato de um ano, permitida a reeleição. 
Atualmente os membros do Comitê de Auditoria são os Srs. Antonio Carlos Rovai, como Presidente, 
Carlos Elder Maciel de Aquino, Erivelto Calderan Corrêa e João Ramos Almeida, todos eleitos na Reunião 
do Conselho de Administração realizada em 22 de fevereiro de 2008, com mandato, exepcionalmente, 
até a posse dos novos membros a serem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Admnistração que 
suceder à Assembléia Geral Ordinária do exercício social de 2009. 

ALOCAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 

Valores Disponíveis para Distribuição 

A cada assembléia geral ordinária, o Conselho de Administração deverá fazer uma recomendação 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício social anterior, que será objeto de deliberação pelos 
acionistas. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do 
exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, 
os montantes relativos ao imposto de renda e à CSLL e quaisquer valores destinados ao pagamento de 
participações estatutárias de empregados e administradores no lucro da companhia.  
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O Estatuto Social da Companhia prevê que uma quantia equivalente a 40,0% do lucro líquido anual ajustado, 
conforme reduzido pelas destinações à reserva legal e à reserva para contingências (se houver), e conforme 
acrescido da reversão de valores da reserva para contingências anteriormente formuladas (se houver), deverá 
estar disponível para distribuição a título de dividendo ou pagamento de juros sobre capital próprio, em qualquer 
exercício social. Ademais, o dividendo mínimo obrigatório poderá ser limitado à parcela realizada do lucro 
líquido. Esta quantia representa o dividendo mínimo obrigatório. O cálculo do lucro líquido e das alocações para 
reservas, bem como dos valores disponíveis para distribuição, são efetuados com base nas demonstrações 
financeiras preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Veja o item “Pagamento de Dividendos e 
Juros sobre Capital Próprio – Dividendos“ desta seção, na página 140. 

Reservas 

As demonstrações financeiras das sociedades constituídas sob a legislação brasileira apresentam, 
normalmente, duas principais contas de reservas no Patrimônio Líquido – as reservas de lucros e as 
reservas de capital.  

Reservas de lucros. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as reservas de lucros compreendem 
a reserva legal, a reserva de lucros a realizar, a reserva para contingências, as reservas estatutárias e a 
reserva de retenção de lucros. 

Reserva legal. Do lucro líquido do exercício, 5,0% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, 
na constituição da reserva legal, que não excederá em mais de 20,0% o capital social. Não obstante, a 
Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício social em que o saldo dessa reserva, 
acrescido das demais reservas de capital constituídas, exceder em 30,0% o capital social da 
Companhia. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social. Seus valores devem 
ser aprovados em assembléia geral ordinária de acionistas e podem ser utilizados exclusivamente para 
compensar prejuízos ou aumentar o capital social, não estando, porém, disponíveis para pagamento de 
dividendos. Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia registrava o montante de R$45,7 milhões a 
título de reserva legal de lucros. 

Reserva de lucros a realizar. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, no exercício social em que o 
valor do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido, o excesso poderá ser 
destinado à constituição de reserva de lucros a realizar. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, 
considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder a soma dos seguintes valores (i) o 
resultado líquido positivo da equivalência patrimonial e (ii) o lucro, ganho ou rendimento em operações cujo 
prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Os lucros registrados na 
reserva de lucros a realizar, quando realizados, devem ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a 
sua realização, se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes. Em 31 de 
dezembro de 2007, a Companhia não registrava montantes a título de reserva de lucros a realizar. 

Reserva para contingências. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, parte do lucro líquido poderá 
ser destinada a reserva para contingências com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a 
diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. A reserva será 
revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição. Em 31 de 
dezembro de 2007, a Companhia não registrava montantes a título de reserva para contingências. 

Reservas estatutárias. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer companhia pode criar 
uma reserva estatutária, a qual deverá ser descrita no estatuto social da companhia. O estatuto social 
que autorizar a destinação de uma porcentagem do lucro líquido da companhia a essa reserva 
estatutária deve também indicar o propósito, critério de alocação e o limite máximo da reserva. O 
Estatuto Social da Companhia não estabelece qualquer reserva estatutária. 

Retenção de lucros. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a assembléia geral poderá 
deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital. Em 31 de 
dezembro de 2007, a Companhia não registrava montantes a título de reservas de retenção de lucros. 

139



 

Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio 

O estatuto social de uma companhia deve especificar um percentual mínimo do lucro líquido do 
exercício que deve ser pago aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório, ou, ainda, pago 
sob a forma de juros sobre capital próprio. Em atendimento ao disposto na Lei das Sociedades por 
Ações, o dividendo obrigatório foi fixado no Estatuto Social da Companhia em 40,0% do lucro líquido 
do exercício, ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações. Veja o item “Valores disponíveis para 
distribuição“ desta seção, acima, na página 138. 

Adicionalmente, o Conselho de Administração da Companhia pode recomendar aos acionistas que 
aprovem o pagamento de dividendos adicionais, provenientes de outros recursos legalmente 
disponíveis para distribuição. 

A Lei das Sociedades por Ações permite, entretanto, que os acionistas de uma companhia suspendam a 
distribuição do dividendo mínimo obrigatório, caso o Conselho de Administração informe à assembléia 
geral que a distribuição é incompatível com a condição financeira da companhia. O Conselho Fiscal, se 
estiver em funcionamento, deve emitir seu parecer sobre a recomendação do Conselho de 
Administração. Ademais, a administração deverá apresentar justificativa para a suspensão à CVM. Os 
lucros não distribuídos em razão da suspensão na forma acima mencionada serão destinados a uma 
reserva especial e, caso não sejam absorvidos por prejuízos subseqüentes, deverão ser pagos, a título 
de dividendos, tão logo a condição financeira da companhia o permita. 

O dividendo mínimo obrigatório pode ser pago também a título de juros sobre capital próprio, tratado 
como despesa dedutível para fins de imposto de renda de pessoa jurídica e de CSLL. 

Os novos acionistas da Companhia farão jus ao recebimento de dividendos relativos somente ao 
exercício de 2008 em diante, uma vez que a Companhia (i) já declarou e pagou dividendos relativos aos 
primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 2007. 

Dividendos 

A Companhia está obrigada pela Lei das Sociedades por Ações e por seu Estatuto Social a realizar 
assembléia geral ordinária até o quarto mês subseqüente ao encerramento de cada exercício social na 
qual, entre outras coisas, os acionistas terão que deliberar sobre o pagamento de dividendo do 
exercício social encerrado. O pagamento de dividendos de determinado exercício social encerrado toma 
por base as demonstrações financeiras auditadas, referentes ao exercício social imediatamente anterior. 

Os titulares ou usufrutuários de ações na data em que o dividendo for declarado fazem jus ao 
recebimento dos dividendos. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o dividendo anual deve ser 
pago no prazo de 60 dias a contar de sua declaração, a menos que a deliberação de acionistas 
estabeleça outra data de pagamento que, em qualquer hipótese, deverá ocorrer antes do 
encerramento do exercício social em que o dividendo tenha sido declarado. 

O Estatuto Social da Companhia não estabelece que o valor do pagamento dos dividendos seja corrigido 
por conta da inflação. 

Os acionistas têm prazo de três anos, contados da data em que os dividendos ou os juros sobre capital 
próprio tenham sido postos à sua disposição, para reclamar os respectivos pagamentos, após o qual o valor 
dos dividendos e/ou juros não reclamados, conforme o caso, reverterá em favor da Companhia. 
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A Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia estabelecem o pagamento de 
dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, a não ser que a sua distribuição seja suspensa, caso o 
Conselho de Administração informe à assembléia geral que a distribuição é incompatível com a 
condição financeira da Companhia. O dividendo mínimo obrigatório é equivalente a um percentual 
mínimo do lucro líquido da Companhia do exercício social anterior, ajustado conforme a Lei das 
Sociedades por Ações. O Estatuto Social determina que esse percentual mínimo é de 40,0% do 
montante do lucro líquido apurado nas demonstrações financeiras da Companhia, ajustado de acordo 
com a Lei das Sociedades por Ações. O dividendo mínimo obrigatório pode ser pago na forma de 
dividendos ou a título de juros sobre capital próprio, cujo valor líquido do imposto de renda retido na 
fonte pode ser imputado como parte do valor do dividendo mínimo obrigatório e pode ser considerado 
como despesa dedutível para fins de imposto de renda de pessoa jurídica e CSLL. 

Se a Companhia apurar lucro em exercícios sociais futuros, dividendos podem não ser pagos se o 
Conselho de Administração recomendar à assembléia geral de acionistas a não distribuição de tais 
dividendos em vista da condição financeira da Companhia. 

Não obstante, isso não implica que dividendos não possam ser pagos aos acionistas nos exercícios 
sociais seguintes. 

A Companhia elabora balanços trimestrais e, por deliberação do Conselho de Administração, poderá 
elaborar balanços em períodos menores e declarar, pagar ou creditar dividendos, observados os 
preceitos legais e estatutários pertinentes. 

Juros sobre Capital Próprio 

Desde 1º de janeiro de 1996, as companhias brasileiras estão autorizadas a pagar juros sobre capital 
próprio a acionistas e considerar tais pagamentos dedutíveis para efeito do imposto de renda da pessoa 
jurídica e, desde 1998, também para efeito da CSLL. A dedução fica limitada ao que for maior entre (i) 
50,0% do lucro líquido (antes de se considerar a referida distribuição e quaisquer deduções referentes à 
CSLL e imposto de renda) do período com relação ao qual o pagamento seja efetuado, e (ii) 50,0% dos 
lucros acumulados. O Estatuto Social da Companhia permite o pagamento de juros sobre capital próprio 
como forma alternativa de pagamento de dividendos. Os juros sobre capital próprio ficam limitados à 
variação pro rata die da TJLP. O valor pago a título de juros sobre capital próprio, líquido de imposto de 
renda, poderá ser imputado como parte do valor do dividendo mínimo obrigatório. De acordo com a 
legislação aplicável, a Companhia é obrigada a pagar aos acionistas um valor suficiente para assegurar 
que a quantia líquida recebida por eles a título de juros sobre capital próprio, descontado o pagamento 
do imposto retido na fonte, acrescida do valor dos dividendos declarados, seja equivalente ao menos ao 
montante do dividendo mínimo obrigatório.  

Qualquer pagamento de juros sobre capital próprio a acionistas, sejam eles residentes ou não no Brasil, 
está sujeito a imposto de renda de 15,0%, sendo que esse percentual é de 25,0% caso a pessoa que 
receba os juros seja residente em um paraíso fiscal (i.e., um país onde não exista imposto de renda ou 
que tenha seu percentual fixado abaixo de 20,0% ou onde a legislação local imponha restrições à 
divulgação da composição dos acionistas ou do proprietário do investimento).  

Os juros pagos e a pagar aos acionistas pela Companhia, calculados nos termos da Lei nº 9.249/95, são 
registrados no resultado do exercício, na rubrica despesas financeiras, conforme determina a legislação 
fiscal. Apenas para fins de apresentação das demonstrações financeiras, esses valores são revertidos da 
demonstração do resultado e apresentados a débito de lucros acumulados, como distribuição de lucros.  

A Companhia elabora balanços trimestrais e, por deliberação do Conselho de Administração, poderá 
elaborar balanços em períodos menores e declarar, pagar ou creditar juros sobre o capital próprio, 
observados os preceitos legais e estatutários pertinentes. 

A Companhia pagou, em 31 de janeiro de 2008, juros sobre o capital próprio aos seus acionistas, com 
base na posição acionária de 26 de dezembro de 2007, conforme deliberação do Conselho de 
Administração realizada em reunião de 21 de dezembro de 2007. 
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DIREITO DE RECESSO E RESGATE 

Direito de Recesso 

Qualquer acionista dissidente de determinadas deliberações tomadas em assembléia geral poderá 
retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor patrimonial de suas ações. 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de recesso poderá ser exercido, dentre outros, 
nos seguintes casos: 

• cisão (observado o disposto abaixo); 
 

• redução do dividendo mínimo obrigatório; 
 

• mudança do objeto social da Companhia; 
 

• fusão da Companhia ou sua incorporação em outra; e 
 

• participação em um grupo de sociedades, conforme tal expressão é definida na Lei das 
Sociedades por Ações. 

 
Enquanto as ações da Companhia estiverem listadas no Novo Mercado, a Companhia não poderá 
emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias, e para que as ações deixem de ser listadas do Novo 
Mercado, a Companhia deverá realizar uma oferta pública de aquisição de ações. 

A Lei das Sociedades por Ações estabelece, ainda, que a cisão da Companhia ensejará direito de 
recesso nos casos em que ela ocasionar: 

• a mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade cuja 
atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da Companhia; 

 

• a redução do dividendo obrigatório; ou 
 

• a participação em grupo de sociedades, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações. 
 
Nos casos de (i) fusão ou incorporação da Companhia, em que a Companhia perca sua personalidade 
jurídica; ou (ii) participação da Companhia em um grupo de sociedades, os acionistas não terão direito 
de recesso caso suas ações (i) tenham liquidez, ou seja, integrem o índice geral da BOVESPA ou o índice 
de qualquer outra bolsa, conforme definido pela CVM, e (ii) tenham dispersão, de forma que o 
acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob controle comum detenham 
menos da metade das ações da espécie ou classe objeto do direito de retirada. 

O direito de recesso deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contado da publicação da ata da 
assembléia geral que deliberar a matéria que der ensejo a tal direito. Adicionalmente, a Companhia 
tem o direito de reconsiderar qualquer deliberação que tenha ensejado direito de recesso nos 10 dias 
subseqüentes ao término do prazo de exercício desse direito, se a Companhia entender que  
o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes colocaria em risco sua 
estabilidade financeira. 

No caso do exercício do direito de recesso, os acionistas terão direito a receber o valor contábil de suas 
ações, com base no 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 o levantamento de balanço especial em data não anterior a 60 dias da 
deliberação, para a avaliação do valor de suas ações. Neste caso, a Companhia deve pagar imediatamente 
80,0% do valor de reembolso calculado com base no último balanço aprovado pelos acionistas, e o saldo 
remanescente no prazo de 120 dias a contar da data da deliberação da assembléia geral. 
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Resgate 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as ações da Companhia podem ser resgatadas 
mediante determinação dos acionistas em assembléia geral extraordinária.  

REGISTRO DAS AÇÕES 

As Ações da Companhia são mantidas sob a forma escritural junto ao Banco Itaú S.A. A transferência das 
ações é realizada por meio de um lançamento pelo escriturador em seus sistemas de registro a débito da 
conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações do adquirente, mediante ordem por escrito do 
alienante ou mediante ordem ou autorização judicial. 

DIREITO DE PREFERÊNCIA 

O Estatuto Social da Companhia dispõe que os acionistas da Companhia não têm direito de 
preferência, dentro do limite de capital autorizado, na emissão de ações, debêntures conversíveis em 
ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por 
subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, 
nos termos estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações. O Estatuto Social da Companhia dispõe, 
ainda, que os acionistas da Companhia não têm direito de preferência no caso de outorga de opção de 
compra ou subscrição de ações a seus administradores e empregados e a pessoas naturais que prestem 
serviços à Companhia, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam 
controladas direta ou indiretamente pela Companhia. 

RESTRIÇÕES A ATIVIDADES ESTRANHAS AOS INTERESSES SOCIAIS 

O Estatuto Social da Companhia determina que é vedado à Companhia conceder financiamento ou 
garantias de qualquer espécie a terceiros para negócios estranhos aos interesses da Companhia. 

RESTRIÇÕES À REALIZAÇÃO DE DETERMINADAS OPERAÇÕES POR ACIONISTAS CONTROLADORES, CONSELHEIROS 
E DIRETORES 

Os Acionistas Controladores, conselheiros, diretores e membros do conselho fiscal da Companhia 
(considerados “insiders“ para efeito da Lei do Mercado de Valores Mobiliários) devem abster-se de negociar 
valores mobiliários de emissão da Companhia, inclusive no contexto de operações com derivativos que 
envolvam valores mobiliários de emissão da Companhia, nas seguintes condições, dentre outras:  

• anteriormente à divulgação ao público de qualquer ato ou fato relevante que diga respeito aos 
negócios da Companhia; 

 

• na hipótese de fusão, incorporação ou cisão de parte ou a totalidade de seus ativos ou ainda 
de sua reorganização; 

 

• durante o período de 15 dias anteriores à divulgação das ITR – Informações Trimestrais e  
DFP – Demonstrações Financeiras Padronizadas; ou 

 

• relativamente aos Acionistas Controladores, conselheiros e diretores da Companhia, na hipótese 
de a Companhia comprar ou vender ações de sua própria emissão ou na hipótese de compra ou 
venda de ações de sua própria emissão por qualquer uma de suas sociedades controladas ou 
coligadas ou por qualquer outra sociedade sob controle comum com a Companhia. 

 
A Companhia aprovou em reunião do Conselho de Administração de 23 de abril de 2007, uma Política 
de Restrição de Negociação de Valores Mobiliários que estabelece regras para assegurar a observância de 
práticas de boa conduta na negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia. 
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RESTRIÇÕES A OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

O Estatuto Social da Companhia dispõe que a celebração, a renovação, alterações relativas a prazo, 
escopo ou remuneração de quaisquer contratos, convênios, compromissos ou outras formas de acordo, e 
a resilição dos mesmos, entre a Companhia e seus acionistas diretos ou indiretos ou sociedades por estes 
controladas, direta ou indiretamente, devem ser aprovadas em reunião do Conselho de Administração.  

Adicionalmente, a Lei das Sociedades por Ações proíbe um conselheiro de: 
 
• realizar qualquer ato gratuito com a utilização de ativos da companhia, em detrimento 

da companhia; 

• receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de 
terceiros, sem autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida através de 
assembléia geral; e 

• intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, 
ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros. 

 
CONTRATOS COM O MESMO GRUPO 

Segundo o Regulamento do Novo Mercado, a Companhia deve enviar à BOVESPA e divulgar 
informações de todo e qualquer contrato celebrado entre a Companhia e suas Controladas e 
Coligadas, seus administradores, seu Acionista Controlador, e, ainda, entre a Companhia e sociedades 
Controladas e Coligadas dos administradores e do Acionista Controlador, assim como com outras 
sociedades que com qualquer dessas pessoas integre um mesmo grupo de fato ou de direito, sempre 
que for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos, com ou sem o mesmo fim, em 
qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$0,2 milhão, ou valor igual ou superior a 1,0% 
sobre o patrimônio líquido da Companhia, considerando o maior. 

Essas informações divulgadas deverão discriminar o objeto do contrato, o prazo, o valor, as condições de 
rescisão ou de término e a eventual influência do contrato sobre a administração ou a condução dos 
negócios da Companhia. Vide a seção “Operações com Partes Relacionadas“, na página 132 deste Prospecto. 

REALIZAÇÃO, PELA COMPANHIA, DE OPERAÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES DE EMISSÃO PRÓPRIA 

O Estatuto Social da Companhia autoriza o Conselho de Administração a aprovar a compra, pela 
Companhia, de ações de emissão própria. A decisão de comprar ações de emissão própria para 
manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação não pode, dentre outras coisas: 

• resultar na redução do capital social; 
 

• fazer com que seja necessária a utilização de recursos maiores do que o saldo de lucros ou 
reservas disponíveis constantes do último balanço; 

 

• criar, direta ou indiretamente, qualquer demanda, oferta ou condição de preço artificial por 
ação, ou utilizar-se de qualquer prática injusta, como conseqüência de uma ação ou omissão 
da Companhia; ou 

 

• ser utilizada para a compra de ações detidas pelo acionista controlador da Companhia. 
 
Qualquer compra de ações de emissão própria pela Companhia deverá ser realizada em bolsa, após seu 
registro na BOVESPA, exceto se as ações somente estiverem admitidas à negociação em mercado de 
balcão, e não pode ser feita por meio de operações privadas exceto se previamente aprovada pela CVM. 
A Companhia pode, também, comprar ações de emissão própria, na hipótese em que a Companhia deixe 
de ser uma companhia aberta.  
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DIVULGAÇÃO DE NEGOCIAÇÕES COM AÇÕES REALIZADAS POR ACIONISTA CONTROLADOR, CONSELHEIRO, 
DIRETOR OU MEMBRO DO CONSELHO FISCAL  

Os administradores e membros do conselho fiscal ou de qualquer outro órgão técnico ou consultivo 
devem informar ao Diretor de Relações com Investidores, que deverá comunicar a CVM e a BOVESPA, a 
quantidade e espécie de valores mobiliários de emissão da Companhia, incluindo derivativos (no caso dos 
Acionistas Controladores), que são detidos por eles ou por pessoas próximas ligadas a eles, bem como 
quaisquer alterações nas suas respectivas posições dentro do prazo de 10 dias a contar do final do mês 
em que tais movimentações ocorrerem. 

Adicionalmente, o Regulamento do Novo Mercado exige que os Acionistas Controladores também 
forneçam informações relativas à negociação dos valores mobiliários emitidos pela Companhia, 
incluindo derivativos e planos para negociação no futuro. Essas informações devem conter: 

• nome e qualificação do comunicante; 
 

• quantidade, preço, espécie e/ou classe, nos casos de ações movimentadas, ou características, 
no caso de outros valores mobiliários; e 

 

• forma de aquisição (transação privada, transação feita na bolsa de valores etc.). 
 
De acordo com a Instrução CVM 358, sempre que for elevada em pelo menos 5,0% a participação dos 
Acionistas Controladores e/ou qualquer indivíduo ou sociedade, seja individualmente ou em conjunto 
com outros indivíduos ou sociedades com o mesmo interesse, tais acionistas ou Grupo de Acionistas 
deverão comunicar à Companhia, as seguintes informações: 

• nome e qualificação do comunicante; 
 

• quantidade, preço, espécie e/ou classe, nos casos de ações adquiridas, ou características, no 
caso de outros valores mobiliários; 

 

• forma de aquisição (transação privada, transação feita na bolsa de valores, etc.); 
 

• razões e objetivo da aquisição; 
 

• informação sobre quaisquer acordos regulando o exercício do direito de voto ou a compra e 
venda de valores mobiliários de emissão da Companhia; 

 

• cotações médias dos valores mobiliários da espécie e/ou classe adquiridos, nos últimos 90 dias, 
no âmbito da BOVESPA. 

 
A Companhia aprovou em reunião do Conselho de Administração de 23 de abril de 2007, uma Política de 
Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Preservação de Sigilo, que tem por objetivo estabelecer as práticas de 
divulgação e uso de informações relevantes da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 358, da 
Instrução CVM nº 369, de 11 de junho de 2002 e da Instrução CVM nº 449, de 15 de março de 2007, 
estabelecendo as obrigações o os mecanismos de divulgação dessas informações relevantes no mercado. 

ARBITRAGEM 

A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por 
meio da arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou 
oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações no Estatuto Social, 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 Contrato de 
Participação no Novo Mercado e do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado. 
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CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA 

O cancelamento do registro de companhia aberta só pode ocorrer caso o controlador, ou a própria 
Companhia efetive uma oferta pública de aquisição de ações (“OPA“) de todas as ações dos demais 
acionistas, de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e observados os 
regulamentos e normas da CVM e o Regulamento do Novo Mercado. O preço mínimo ofertado pelas 
ações na OPA corresponderá, obrigatoriamente, no mínimo, ao Valor Econômico dessas ações, 
conforme determinado por laudo elaborado por empresa especializada. 

O laudo de avaliação será elaborado por sociedade especializada e independente do poder de decisão da 
Companhia, seus administradores, Acionistas Controladores, com experiência comprovada, que será 
escolhida pela Assembléia Geral a partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração, 
devendo a respectiva deliberação ser tomada por maioria absoluta de votos das ações em circulação dos 
acionistas presentes, não se computando os votos em branco. Referida assembléia, se instalada em primeira 
convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20,0% do total de 
ações em circulação ou, se instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de 
acionistas representantes das ações em circulação. Os custos de elaboração do referido laudo deverão ser 
integralmente suportados pelos responsáveis pela efetivação da OPA. É assegurada a revisão do valor da 
oferta, no caso de titulares de, no mínimo, 10,0% das ações em circulação no mercado requererem aos 
administradores da Companhia que convoquem Assembléia Especial dos acionistas para deliberar sobre a 
realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor de 
avaliação da Companhia. Tal requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias da divulgação do 
valor das ações da OPA, devidamente fundamentado. Os acionistas que requisitarem a realização de nova 
avaliação, bem como aqueles que votarem a seu favor, deverão ressarcir a Companhia pelos custos 
incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta. No entanto, caso o valor apurado 
na segunda avaliação seja maior, a OPA deverá obrigatoriamente adotar esse maior valor ou cancelá-la, 
devendo tal decisão ser divulgada ao mercado. 

SAÍDA DO NOVO MERCADO 

A Companhia pode, a qualquer momento, requerer o cancelamento de sua listagem no Novo 
Mercado, desde que tal deliberação seja aprovada em assembléia geral por acionistas que representem 
a maioria das ações, e desde que a BOVESPA seja informada por escrito com, no mínimo, 30 dias de 
antecedência. A saída da Companhia do Novo Mercado não implicará a perda da sua condição de 
companhia aberta registrada na BOVESPA. 

Se ocorrer a saída do Novo Mercado por deliberação dos acionistas reunidos em Assembléia Geral, para 
que as ações emitidas pela Companhia passem a ter registro de negociação fora do Novo Mercado, o 
acionista controlador deverá efetivar OPA se a saída ocorrer para a negociação das ações fora do Novo 
Mercado ou se decorrer de deliberação aprovando a reorganização societária na qual as ações da 
Companhia resultante de tal reorganização não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado. O 
preço da OPA corresponderá, no mínimo, ao Valor Econômico apurado, mediante elaboração de laudo 
de avaliação por sociedade especializada e independente do poder de decisão da Companhia, seus 
administradores, Acionistas Controladores, com experiência comprovada, que será escolhida pela 
Assembléia Geral a partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração, devendo a 
respectiva deliberação ser tomada por maioria absoluta de votos das Ações em Circulação dos 
acionistas presentes, não se computando os votos em branco. Referida assembléia, se instalada em 
primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20,0% 
do total de ações em circulação ou, se instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer 
número de acionistas representantes das ações em circulação. Os custos de elaboração de referido 
laudo deverão ser integralmente suportados pelo ofertante. 

Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, caso o controle da Companhia seja alienado nos 12 
meses subseqüentes à saída do Novo Mercado, o comprador e o acionista controlador alienante, 
conjunta e solidariamente, deverão oferecer aos demais acionistas a aquisição de suas ações pelo preço 
e nas condições obtidas pelo acionista controlador alienante, devidamente atualizado. 
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Após uma eventual saída do Novo Mercado, a Companhia não poderá solicitar a listagem de valores 
mobiliários de emissão da Companhia no Novo Mercado pelo período de dois anos subseqüentes ao 
cancelamento, a menos que ocorra uma alienação do controle da Companhia após sua saída do 
Novo Mercado. 

MECANISMOS DE PROTEÇÃO À DISPERSÃO ACIONÁRIA 

O Estatuto Social da Companhia contém disposição que tem o efeito de evitar a concentração de suas 
ações nas mãos de um grupo pequeno de investidores, de modo a promover uma base acionária mais 
dispersa. A disposição exige que qualquer acionista, que adquira ou se torne titular, por qualquer 
motivo, cumulativamente, de ações de emissão da Companhia, ou de outros direitos, inclusive usufruto 
ou fideicomisso, sobre ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 26,0% do 
seu capital social (“Acionista Adquirente“), deverá efetivar uma OPA para aquisição da totalidade das 
ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os 
regulamentos da BOVESPA e os termos do Estatuto Social. O Acionista Adquirente deverá solicitar o 
registro da referida OPA no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de aquisição ou do 
evento que resultou na titularidade de ações ou direitos em quantidade igual ou superior a 26,0% do 
capital social da Companhia. 

A OPA deverá ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia, ser efetivada em leilão 
a ser realizado na BOVESPA, e paga à vista, em moeda corrente nacional. O preço de aquisição na OPA 
de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior a 1,5 (uma vez e meia) o maior valor 
entre (i) 100% (cem por cento) da cotação unitária média das ações de emissão da Companhia, 
durante o período de 90 (noventa) dias anterior à realização da Oferta Pública de Ações, ponderada 
pelo volume de negociação, na bolsa de valores em que houver o maior volume de negociações das 
ações de emissão da Companhia; (ii) 100% (cem por cento) do maior valor pago pelo Acionista 
Adquirente por ações da Companhia em qualquer tipo de negociação, no período de 12 (doze) meses 
que anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização da Oferta Pública de Ações e (iii) o 
Valor Econômico apurado em laudo de avaliação. A realização da OPA não excluirá a possibilidade de 
outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma OPA 
concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. 

Na hipótese de o Acionista Adquirente não cumprir com as obrigações impostas pelo Estatuto Social, inclusive 
no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para a realização ou solicitação do registro da OPA; 
ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da 
Companhia convocará Assembléia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Adquirente não poderá votar, 
para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Adquirente que não cumpriu com 
qualquer obrigação relacionada à OPA, conforme disposto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, 
sem prejuízo da responsabilidade do Acionista Adquirente por perdas e danos causados aos demais acionistas 
em decorrência do descumprimento das obrigações impostas por este Artigo. 

A necessidade de realização da OPA não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular de ações 
de emissão da Companhia em quantidade superior a 26% do total das ações de sua emissão em 
decorrência (i) de sucessão legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 
30 (trinta) dias contados do evento relevante; (ii) da incorporação de uma outra sociedade pela 
Companhia, (iii) da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia e, ou (iv) da 
subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido aprovada 
em Assembléia Geral de acionistas da Companhia e cuja proposta de aumento de capital tenha 
determinado a fixação do preço de emissão das ações com base em Valor Econômico obtido a partir de 
um laudo de avaliação econômico-financeiro da Companhia realizada por empresa especializada com 
experiência comprovada em avaliação de companhias abertas. 

As disposições do Estatuto Social da Companhia relativas à OPA não se aplicam aos acionistas que, na 
data de encerramento da Oferta, sejam detentores de quantidade superior a 20% (vinte por cento) do 
total de ações de emissão da Companhia e que venham a adquirir novas ações da Companhia, direta 
ou indiretamente, seja em operações públicas ou privadas. 
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ALIENAÇÃO DE CONTROLE 

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a alienação do controle da Companhia, tanto por 
meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob 
condição suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar OPA das demais ações dos 
outros acionistas nos mesmos termos e condições concedidas ao controlador alienante. 

A OPA é exigida, ainda: 

• quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou de 
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação 
do controle da Companhia; 

 

• quando, sendo o controlador uma sociedade, o controle de tal sociedade controladora for transferido; 
 

• quando aquele que já detiver ações da Companhia adquirir o poder de controle em razão de 
contrato particular de compra de ações. Nesse caso, o Acionista Adquirente estará obrigado a 
efetivar OPA pelos mesmos termos e condições oferecidos ao acionista alienante e ressarcir os 
acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa, nos seis meses anteriores à data da alienação 
do controle. O valor do ressarcimento é a diferença entre o preço pago ao acionista controlador 
alienante e o valor pago em bolsa, por ações, nesse período, devidamente atualizado. 

 
O comprador, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor, dentro dos seis 
meses subseqüentes, o percentual mínimo de 25,0% de ações em circulação no mercado. 

Os Acionistas Controladores não poderão efetuar a transferência das ações da Companhia por eles detidas, 
nem tampouco poderá a Companhia efetuar nenhum registro de transferências destas ações, até que 
o comprador assine o Termo de Anuência dos Acionistas Controladores, aludido no Regulamento do 
Novo Mercado. 

OFERTAS PÚBLICAS DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES 

Na ocorrência, em um mesmo momento, de mais de uma das situações descritas nas seções 
“Alienação de Controle“ acima, que ensejem a realização de OPA, é facultada formulação de uma 
única OPA, objetivando a mais de uma finalidade, desde que seja possível compatibilizar os 
procedimentos de todas as modalidades de OPA e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e 
seja, ainda, obtida autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável. 

SUSPENSÃO DOS DIREITOS DO ACIONISTA ADQUIRENTE POR INFRAÇÃO AO ESTATUTO SOCIAL 

Na hipótese de descumprimento de regras estabelecidas no Estatuto Social da Companhia, o Acionista 
Adquirente que deixar de realizar a OPA prevista na hipótese de alienação de controle e de aquisição 
de ações representativas de 26,0% ou mais do capital da Companhia estará sujeito à suspensão do 
exercício dos seus direitos de acionista por deliberação em Assembléia Geral, cuja convocação é 
obrigatória na hipótese dos referidos descumprimentos. O Acionista Adquirente não poderá votar na 
Assembléia que deliberar sobre a suspensão do exercício dos seus direitos. 

REQUISITOS PARA DIVULGAÇÃO 

Na condição de companhia aberta, a Companhia deve atender às exigências relativas à divulgação 
previstas na Lei das Sociedades por Ações e nos normativos expedidos pela CVM. Ainda, em função de 
sua listagem no Novo Mercado, a Companhia deve também seguir as exigências relativas à divulgação 
contidas no Regulamento do Novo Mercado. 
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DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EVENTUAIS E PERIÓDICAS 

A Lei de Mercado de Valores Mobiliários estabelece que uma companhia aberta deve fornecer à CVM e à 
BOVESPA determinadas informações periódicas, que incluem as demonstrações financeiras padronizadas, as 
informações anuais, as informações trimestrais e os relatórios trimestrais da administração e dos auditores 
independentes. Esta legislação prevê também a obrigação de a Companhia arquivar junto à CVM acordos de 
acionistas e avisos de convocação de assembléias gerais, bem como as cópias das atas destas assembléias. 

Além dos requisitos de divulgação da legislação societária e da CVM, a Companhia deve observar 
também os seguintes requisitos de divulgação: 

• no máximo seis meses após a obtenção de autorização para listagem de ações de emissão da 
Companhia no Novo Mercado, a Companhia deve apresentar demonstrações financeiras após o 
término de cada trimestre (excetuado o último) e de cada exercício social, incluindo a demonstração 
de fluxo de caixa, a qual deverá indicar, no mínimo, as alterações ocorridas no saldo de caixa e 
equivalentes de caixa, segregados em fluxos operacionais, financiamentos e investimentos; 

 

• a partir da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao segundo exercício social após a 
obtenção de autorização para listar ações da Companhia no Novo Mercado, a Companhia deve, no 
máximo quatro meses após o encerramento do exercício social: (i) divulgar demonstrações 
financeiras ou demonstrações consolidadas de acordo com os padrões internacionais US GAAP ou 
IFRS, em reais ou Dólares, que deverão ser divulgadas na íntegra, no idioma inglês, acompanhadas 
do relatório da administração, das notas explicativas que informem, inclusive, o lucro líquido e o 
patrimônio líquido apurados ao final do exercício, segundo as Práticas Contábeis Adotadas no 
Brasil, bem como a proposta da destinação do resultado e parecer dos auditores independentes; ou 
(ii) divulgar, em idioma inglês, a íntegra das demonstrações financeiras, relatório da administração e 
as notas explicativas, preparadas 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 as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e segundo os 
padrões internacionais US GAAP ou IFRS, conforme o caso, evidenciando as principais diferenças 
entre os critérios contábeis aplicados, e do parecer dos auditores independentes; e 

 

• no máximo quinze dias após o prazo estabelecido pela legislação para divulgação das 
informações trimestrais, a Companhia deve: (i) apresentar, na íntegra, as informações 
trimestrais traduzidas para o idioma inglês; ou (ii) apresentar as demonstrações financeiras ou 
demonstrações consolidadas de acordo com os padrões internacionais US GAAP ou IFRS, 
acompanhadas de parecer ou relatório de revisão especial dos auditores independentes.  

 
Informações trimestrais e anuais 

Em suas informações trimestrais anuais, além das informações exigidas pela legislação aplicável, uma 
companhia listada no Novo Mercado deve apresentar, também, após a obtenção de sua autorização 
para negociar no Novo Mercado, as seguintes informações: 

• balanço patrimonial consolidado, demonstração de resultado consolidado, e comentário de 
desempenho consolidado, se houver; 

 

• informe da posição acionária de todo aquele que detiver mais do que 5,0% do capital social da 
companhia, de forma direta ou indireta, até o nível de pessoa física; 

 

• informe de forma consolidada da quantidade e características dos valores mobiliários de 
emissão da companhia de que os Acionistas Controladores, os administradores e os membros 
do conselho fiscal sejam titulares, direta ou indiretamente; 

 

• informe da evolução da participação dos Acionistas Controladores, dos membros do Conselho 
de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal em relação aos respectivos valores 
mobiliários, nos 12 meses imediatamente anteriores; 

 

• a demonstração de fluxo de caixa, que deverá ser incluída nas notas explicativas;  
 

• informe da quantidade de ações em circulação e seu percentual em relação ao total de ações emitidas;  
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• as informações relativas à quantidade e características das ações da companhia direta ou 
indiretamente detidas pelos Acionistas Controladores, membros do Conselho de Administração, 
da Diretoria ou do Conselho Fiscal, a evolução do volume de ações detidas por estas pessoas 
dentro dos 12 meses imediatamente anteriores, devem também estar incluídas nas Informações 
Anuais - IAN da companhia, no quadro “Outras Informações Consideradas Importantes para o 
Melhor Entendimento da Companhia“; e 

 

• informe da existência e vinculação à cláusula compromissória de arbitragem. 
 
Divulgação de Negociação por Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração, 
Diretor ou Membro do Conselho Fiscal  

Os administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, ou de qualquer 
outro órgão técnico ou consultivo devem informar à Companhia o número, tipo e a forma de 
negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia, das sociedades controladas pela 
Companhia e das sociedades que detêm o controle da Companhia, que são detidos por eles ou por 
pessoas próximas a eles, bem como quaisquer alterações nas suas respectivas participações. As 
informações relativas à aquisição de tais valores mobiliários (como quantidade e característica dos 
valores mobiliários, preço e data da operação) devem ser fornecidas pelo Diretor de Relações com 
Investidores à CVM e à BOVESPA, dentro do prazo de dez dias a contar do final do mês em que tais 
movimentações ocorrerem. Além disso, as regras do Novo Mercado obrigam o acionista controlador 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 5,0% do capital 
social da Companhia a participação dos Acionistas Controladores, direta ou indiretamente, ou de acionistas 
que elegem membros do Conselho de Administração da Companhia, tais acionistas ou Grupo de Acionistas 
deverão comunicar à companhia as seguintes informações: (i) nome e qualificação do adquirente das ações; (ii) 
objetivo da participação e quantidade transacionada; (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, sendo o Diretor de Relações com Investidores responsável por transmitir 
as informações à CVM e BOVESPA. Nos casos em que a aquisição resulte ou tenha sido efetuada com o 
objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia, bem como nos casos 
em que a aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública, o adquirente deverá, ainda, promover a 
publicação pela imprensa de aviso contendo as informações acima referidas. 

Divulgação de Ato ou Fato Relevante 

De acordo com a Lei do Mercado de Valores Mobiliários, a Companhia deve informar à CVM e à BOVESPA 
a ocorrência de qualquer ato ou fato relevante que diga respeito aos seus negócios. A Companhia deve 
também publicar um aviso sobre tal ato ou fato. Um ato ou fato é considerado relevante se tiver o efeito de 
influenciar o preço dos valores mobiliários de emissão da Companhia, a decisão de investidores de negociar 
os valores mobiliários de emissão da Companhia ou a decisão de investidores de exercer quaisquer direitos 
na qualidade de titulares de valores mobiliários de emissão da Companhia. 

Em circunstâncias especiais, a Companhia pode submeter à CVM um pedido de tratamento 
confidencial com relação a um ato ou fato relevante. 

Reunião Pública com Analistas  

O Regulamento do Novo Mercado estipula que pelo menos uma vez ao ano, a Companhia deve 
realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações 
quanto à sua respectiva situação econômico-financeira, projetos e perspectivas. 

Calendário Anual 

Fica estipulado pelo Novo Mercado que as companhias e os administradores deverão enviar à BOVESPA 
e divulgar, até o fim de janeiro de cada ano, um calendário anual, informando sobre eventos 
corporativos programados, contendo informações sobre a Companhia, o evento, data e hora de sua 
realização, a publicação e o envio do documento tratado no evento à BOVESPA. 
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INFORMAÇÕES SOBRE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS  
E O MERCADO DE NEGOCIAÇÃO 

 
GERAL 

As Ações da Companhia são negociadas na BOVESPA, sob o código “RDCD3“, no segmento especial 
de listagem do Novo Mercado, conforme o Contrato de Participação no Novo Mercado, celebrado em 
18 de junho de 2007. À exceção das ações de seu capital, a Companhia não emitiu qualquer outro tipo 
de valor mobiliário. 

NEGOCIAÇÃO NA BOVESPA 

A negociação na BOVESPA só pode ser realizada por instituições intermediárias. As negociações 
ocorrem das 10 horas às 17 horas, ou entre 11 horas e 18 horas durante o período de horário de 
verão no Brasil. A BOVESPA também permite negociações das 17h45min às 19 horas, ou das 
18h45min às 19h30min durante o período de horário de verão no Brasil, em um horário diferenciado 
de negociação denominado “after market“. As negociações no “after market“ estão sujeitas a limites 
regulatórios sobre volatilidade de preços e sobre o volume de ações negociadas pelos investidores 
que operam pela Internet. 

Quando acionistas negociam ações na BOVESPA, a liquidação acontece três dias úteis após a data da 
negociação, sem correção monetária do preço de compra. O vendedor deve entregar as ações à 
CBLC na manhã do terceiro dia útil após a data da negociação. A entrega e o pagamento das ações 
são realizados por meio das instalações da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. 

A fim de manter um melhor controle sobre a oscilação do Índice BOVESPA, a BOVESPA adotou um 
sistema “circuit breaker“ de acordo com o qual a sessão de negociação é suspensa por um período 
de 30 minutos ou uma hora sempre que o Índice BOVESPA cair abaixo dos limites de 10,0% ou 
15,0%, respectivamente, com relação ao índice de fechamento da sessão de negociação anterior. 

COTAÇÃO HISTÓRICA DAS AÇÕES DE NOSSA EMISSÃO 

As ações ordinárias de emissão da Companhia começaram a ser negociadas na BOVESPA em 13 de 
julho de 2007. A tabela abaixo indica as cotações mínima, média e máxima das ações ordinárias de 
nossa emissão na BOVESPA, para os períodos indicados. 

 Reais por Ação Ordinária 

 Mínima Média Máxima  
    

Terceiro Trimestre 2007.......................................... 26,80 30,90 34,35 
Quarto Trimestre 2007 ........................................... 28,10 33,22 38,03 
Agosto 2007 .......................................................... 28,58 29,98 31,97 
Setembro 2007 ...................................................... 28,49 30,81 34,35 
Outubro 2007 ........................................................ 33,46 35,05 37,13 
Novembro 2007 ..................................................... 30,97 34,56 38,03 
Dezembro 2007 ..................................................... 28,10 30,09 33,77 
Janeiro 2008 .......................................................... 21,75 25,97 28,80 
Fevereiro 2008 ....................................................... 25,00 26,12 29,00 
Março 2008(1) ......................................................... 26,00 26,50 27,00 
 

 
(1) Até 12 de março de 2008. 
Fonte: Economática. 
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REGULAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulado pela CVM, e sua competência inclui a 
regulamentação das bolsas de valores e mercado de balcão, bem como pelo Banco Central, que tem, 
entre outros poderes, 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, sendo que esta é a principal lei que 
regula o mercado brasileiro de valores mobiliários, e por atos normativos da CVM, do CMN e do Banco 
Central. Estas leis e regulamentos, entre outros, determinam os requisitos de divulgação de informações 
aplicáveis a emissoras de valores mobiliários publicamente negociados, as sanções penais por negociação 
de ações utilizando informação privilegiada e manipulação de preço, e a proteção de acionistas 
minoritários. Tais leis e regras também regulam o licenciamento e supervisão das corretoras de valores e a 
governança das bolsas de valores brasileiras. Em 25 de janeiro de 2006, foi criado o Coremec (Comitê de 
Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e 
Capitalização), ente responsável por coordenar os órgãos públicos federais que fiscalizam e regulam as 
atividades dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros e de Previdência e Capitalização. 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, uma companhia pode ser aberta (e listada) ou fechada (e 
não listada). Todas as companhias listadas estão registradas na CVM e ficam sujeitas a obrigações de 
divulgação periódica de informações e de divulgação de quaisquer atos ou fatos relevantes. Uma 
companhia registrada na CVM pode negociar seus valores mobiliários na BOVESPA ou no mercado de 
balcão brasileiro. Ações de companhias listadas na BOVESPA não podem ser negociadas simultaneamente 
nos mercados de balcão brasileiros. As ações de uma companhia listada também podem ser negociadas 
fora de bolsa, observadas as diversas limitações impostas a este tipo de negociação. Para ser listada na 
BOVESPA, uma companhia deve requerer o registro à BOVESPA e à CVM. 

A negociação de valores mobiliários na BOVESPA pode ser interrompida mediante solicitação de uma 
companhia 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, entre outros motivos, indícios de que a 
companhia tenha fornecido informações inadequadas com relação a um fato relevante ou forneceu 
respostas inadequadas a questionamentos feitos pela CVM ou pela BOVESPA. 
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GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 
Essa seção contém informações sobre as práticas de governança corporativa aplicáveis à Companhia, e deve 
ser analisada conjuntamente com as Seções “Descrição do Estatuto e do Capital Social“ e “Administração“. 

INTRODUÇÃO 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“IBGC“), governança corporativa é o 
sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre 
acionistas, 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. A 
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. 

PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Em 2000, a BOVESPA introduziu três segmentos especiais para negociação de valores mobiliários no 
mercado de ações, conhecidos como Níveis 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa e 
Novo Mercado. O objetivo foi criar um mercado secundário para valores mobiliários emitidos por 
companhias abertas brasileiras que sigam as melhores práticas de governança corporativa. Os segmentos 
de listagem são destinados à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam 
voluntariamente a cumprir boas práticas de governança corporativa e maiores exigências de divulgação de 
informações em relação àquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os 
direitos dos acionistas e melhoram a qualidade da informação a eles fornecida.  

ADESÃO AO NOVO MERCADO 

Com o propósito de manter o mais elevado padrão de governança corporativa, a Companhia celebrou, em 18 
de junho de 2007, um contrato com a BOVESPA objetivando cumprir com os requisitos de listagem do Novo 
Mercado. As companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas 
práticas de governança corporativa e divulgação de informações adicionais em relação ao que é exigido pela 
legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a (i) emitir apenas Ações, (ii) manter, no mínimo, 25,0% de 
ações do capital da companhia em circulação, (iii) detalhar e incluir informações adicionais nas informações 
trimestrais, informações anuais e demonstrações financeiras padronizadas e (iv) disponibilizar as demonstrações 
financeiras anuais no idioma inglês e com base em princípios de contabilidade internacionalmente aceitos. A 
adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de contratos entre a companhia, seus administradores 
e Acionistas Controladores e a BOVESPA, além da adaptação do estatuto social da companhia para as regras 
contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. 

Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas impostas pelo Novo Mercado, 
as quais têm por objetivo conceder transparência com relação às atividades e situação econômica das 
companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas minoritários de participação na 
administração das companhias, entre outros direitos. As principais regras relativas ao Novo Mercado são 
sucintamente descritas a seguir, às quais a companhia aderente também está sujeita. 
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Primeiramente, a companhia que tenha intenção de listar seus valores mobiliários no Novo Mercado deve 
obter e manter atualizado seu registro de companhia aberta junto à CVM. Além disso, a companhia deve, 
entre outras condições, firmar Contrato de Participação no Novo Mercado e adaptar seu estatuto social às 
cláusulas mínimas exigidas pela BOVESPA. Com relação à estrutura do capital social, deve ser dividido 
exclusivamente em Ações 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. 

O conselho de administração de companhias autorizadas a terem 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 deste 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. 

Dentre outros requisitos impostos às companhias listadas no Novo Mercado, destacam-se: (i) a obrigação de 
efetivar ofertas públicas de aquisição de ações no mínimo pelo Valor Econômico sob determinadas 
circunstâncias, como, por exemplo, quando do cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado; 
(ii) dever de realizar ofertas de distribuição de ações sempre de modo a favorecer a dispersão acionária; (iii) 
extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos controladores quando da venda do 
controle da companhia; (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 submissão 
da companhia, seus acionistas, 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.  

Em decorrência da edição da Resolução do CMN nº 3.456, de 1º de junho de 2007, e posteriores 
alterações (“Resolução CMN 3.456“), 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 de Nível 1 ou Nível 
2 de acordo com a regulamentação emitida pela BOVESPA, podem ter maior participação na carteira de 
investimento de tais fundos de pensão. Assim, as ações de companhias que adotam práticas de 
governança corporativa passaram a ser, desde a edição da Resolução CMN nº 3.456, um investimento 
importante e atrativo 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.  

CÓDIGO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO IBGC 

O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa“, editado pelo IBGC objetiva indicar os 
caminhos para todos os tipos de sociedade, de forma a: (i) aumentar o valor da sociedade; (ii) melhorar 
seu desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos; e (iv) contribuir para sua 
perenidade, sendo que os princípios básicos inerentes a esta prática são a transparência, a eqüidade, a 
prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Dentre as práticas de governança corporativa 
recomendadas pelo IBGC em tal código, a Companhia adota as seguintes: 

• Emissão exclusiva de Ações; 
 

• Política “uma ação igual a um voto“; 
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• Contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e 
demonstrativos financeiros, sendo que esta mesma empresa não é contratada para prestar 
outros serviços, que comprometam sua independência;  

 

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

 

• Transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração; 
 

• Convocações de assembléia e documentação pertinente disponíveis desde a data da primeira 
convocação, com detalhamento das matérias da ordem do dia, sempre objetivando a 
realização de assembléias em horários e locais que permitam a presença do maior número 
possível de acionistas; 

 

• Fazer constar votos dissidentes nas atas de assembléias ou reuniões, quando solicitado; 
 

• Vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de política de divulgação de 
informações relevantes; 

 

• Previsão estatutária de arbitragem como forma de solução de eventuais conflitos entre 
acionistas e Companhia; 

 

• Conselheiros com experiência em questões operacionais e financeiras; 
 

• Previsão estatutária de vedação ao acesso de informações e de direito de voto de conselheiros 
em situações de conflito de interesse; 

 

• A oferta de compra de ações que resulte em transferência de controle deve ser dirigida a todos 
os acionistas, que terão a opção de vender as suas ações nas mesmas condições do 
controlador, incluindo a participação no prêmio de controle, se houver; e 

 

• O número de membros do Conselho de Administração varia entre cinco e nove membros. 
 
Para informações adicionais sobre outras práticas de governança corporativa adotadas pela 
Companhia, vide as Seções “Descrição do Estatuto e do Capital Social“ e “Administração“, nas páginas 
133 e 120 deste Prospecto. 
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
 
A Redecard adota programas que evitam o desperdício e promovem o reaproveitamento dos recursos 
como, por exemplo, a utilização de papéis reciclados em todos os seus impressos, tanto internos, 
quanto externos, desde agosto de 2003. 

Atualmente, todos os materiais enviados aos mais de 1,0 milhão de Estabelecimentos credenciados 
pela Companhia, incluindo extratos, malas-diretas, lâminas, comunicados e, aproximadamente, 100 
tipos diferentes de peças, além de todo material impresso, direcionado aos mais de 950 colaboradores 
da Companhia, são produzidos em papel reciclado. Na sede da Companhia, em na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a coleta do papel é feita separada dos demais resíduos.  

A Redecard não aderiu a nenhuma norma de conduta específica ou padrões internacionais relativos à 
proteção ambiental.  
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RESPONSABILIDADE SOCIAL, PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL 
 
A Redecard, desde a sua criação, tem patrocinado várias atividades que expressam a diversidade e 
riqueza da cultura brasileira, com destacada atuação na culinária, gastronomia, costumes regionais e 
festivais de cinema. Recentemente a Companhia patrocinou a exposição e o livro “Design Possível“, 
que mostra o talento de 10 jovens designers brasileiros. Essas iniciativas acontecem por meio do uso 
das leis de incentivo à cultura no âmbito federal (Lei Rouanet) e municipal (Lei de ISS).  

Até dezembro de 2004, a Redecard contribuiu para o Instituto CREDICARD, apoindo projetos de 
suporte ao empreendedorismo juvenil para geração de emprego e renda (Programa Jovens Escolhas) e 
contribuía para o desenvolvimento de práticas empresariais responsáveis. A Redecard tem colaborado 
com instituições reconhecidas publicamente e confere aos seus empregados a possibilidade de 
participar como voluntários em programas de responsabilidade social já existentes ou mesmo 
desenvolver novos projetos. A Redecard participa, ainda, dos programas “Começar“ e “Jovem 
Cidadão“ que mantêm estudantes de 16 a 21 anos, matriculados no ensino médio da rede pública, e 
os ajuda a entrar no mercado de trabalho. As iniciativas descritas aqui são apenas alguns pontos de um 
projeto muito maior que é a criação do Instituto Redecard, aprovado pelo Conselho de Administração 
da Companhia em 14 de dezembro de 2007, que tem como objetivo o apoio a educação de crianças e 
adolescentes, incluindo a capacitação de profissionais voltados a inclusão social do menor e o 
voluntariado. O Instituto Redecard está em fase de estruturação e pretende iniciar suas atividades ainda 
no primeiro semestre de 2008. 
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ANEXOS 
 
1. Cópia do Estatuto Social da Companhia atualmente em vigor. 
 
2. Declarações da Companhia, do Acionista Vendedor e do Coordenador Líder nos termos do art. 

56 da Instrução CVM 400. 
 
3. Cópia dos atos societários do Acionista Vendedor, que aprovaram a realização da Oferta e o 

Preço por Ação.  
 
4. Demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007, e 

respectivas notas explicativas dos exercícios findos naquelas datas.  
 
5. Informações Anuais - IAN da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2007 (exceto pelas informações que já constem deste Prospecto). 

 

159



(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)



Cópia do Estatuto Social da Companhia atualmente em vigor. 
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REDECARD S.A. 

ESTATUTO SOCIAL APROVADO PELA  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21.12.2007 

Capítulo I
Denominação, Objeto, Sede e Prazo de Duração 

Artigo 1º. A Redecard S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, regida por este Estatuto Social 
e pelas disposições legais aplicáveis.  

Artigo 2º. A Companhia tem a sua sede e o seu domicílio legal na Cidade São Paulo, Estado de 
São Paulo, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, 
agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior. 

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: (i) coordenação dos pagamentos e recebimentos à rede de 
estabelecimentos credenciados, mediante captura, transmissão, processamento dos dados e liquidação das 
transações manuais e eletrônicas decorrentes do uso de cartões de crédito e/ou débito e outros meios de 
pagamento, bem como a manutenção dos agendamentos de tais valores em sistemas computadorizados; 
(ii) credenciamento de estabelecimentos prestadores de serviços e fornecedores de bens para aceitação de 
cartões de crédito, cartões de débito, de compra e outros meios de pagamento; (iii) fornecimento de 
terminais eletrônicos ou quaisquer equipamentos para possibilitar a captura, transmissão e processamento 
de dados relativos às transações manuais e eletrônicas decorrentes do uso de cartões de crédito e/ou débito, 
de compra e outros meios de pagamento; (iv) representação de franquias nacionais e internacionais de 
meios manuais e eletrônicos de pagamento; (v) participação em outras sociedades como sócia ou acionista; 
e (vi) desenvolvimento de outras atividades correlatas, de interesse da Companhia.  

Artigo 4º. A Companhia tem prazo de duração indeterminado. 

Capítulo II
Capital Social e Ações

Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia é de R$473.551.217,67 
(quatrocentos e setenta e três milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil, duzentos e dezessete reais e 
sessenta e sete centavos), dividido em 672.970.705 (seiscentos e setenta e dois milhões, novecentas e 
setenta mil, setecentas e cinco) ações ordinárias escriturais, sem valor nominal. 

§ 1º – O capital social é representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação ordinária 
confere o direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.  

§ 2º – Todas as ações da Companhia são nominativas ou escriturais e, caso sejam escriturais, 
devem ser mantidas em conta de depósito mantida em instituição financeira autorizada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Pode ser cobrada dos acionistas a remuneração de que 
trata o parágrafo 3º do artigo 35 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações 
posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). 

§ 3º – É vedada à Companhia a emissão de ações preferenciais ou partes beneficiárias. 

Artigo 6º. O capital social da Companhia pode ser aumentado em até 1.750.000.000 (um bilhão, 
setecentos e cinqüenta milhões) de ações, independentemente de reforma estatutária, mediante 
deliberação do Conselho de Administração, competente para fixar o preço de emissão, as demais 
condições e os prazos de subscrição e de integralização das ações no limite do capital autorizado.  
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§ 1º – A Companhia pode, no limite do capital autorizado estabelecido no caput deste artigo e de 
acordo com o plano aprovado pela Assembléia Geral, outorgar opção de compra ou subscrição de 
ações a seus administradores e empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, 
assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou 
indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas.

§ 2º – Fica excluído o direito de preferência, dentro do limite de capital autorizado, na emissão de 
ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante 
venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em 
oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei. 

Capítulo III
Assembléia Geral

Artigo 7º. A Assembléia Geral reúne-se ordinariamente nos quatro primeiros meses seguintes ao 
término do exercício social e, extraordinariamente, quando convocada, nos termos da legislação 
aplicável ou deste Estatuto Social. 

§ 1º – As deliberações da Assembléia Geral são tomadas por maioria de votos dos acionistas 
presentes, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social. 

§ 2º – A Assembléia Geral só pode deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do 
respectivo edital de convocação.

Artigo 8º. A Assembléia Geral é instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração 
ou, na ausência deste, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na ausência deste, por 
qualquer outro membro do Conselho de Administração da Companhia ou, em caso de ausência, por 
qualquer acionista ou administrador da Companhia escolhido pela maioria dos acionistas presentes, 
cabendo ao Presidente da Assembléia Geral indicar o Secretário, que pode ser acionista ou não da 
Companhia.  

Artigo 9º. Compete à Assembléia Geral, além das demais atribuições previstas em lei: 

a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 

b) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, bem como indicar, dentre eles, o 
Presidente e o Vice-Presidente do Conselho;

c) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Comitê de 
Auditoria e da Diretoria, assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se 
instalado;

d) reformar o Estatuto Social; 

e) deliberar sobre a dissolução, a liquidação, a fusão, a cisão, a incorporação da Companhia, 
ou de qualquer sociedade na Companhia, bem como sobre a incorporação de ações 
envolvendo a Companhia; 

f) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de 
ações; 

g)  aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus 
administradores e empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim 
como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou 
indiretamente pela Companhia; 

h)  deliberar, de acordo com a proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
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i)  deliberar sobre o aumento do capital social acima do capital autorizado, em conformidade com 
as disposições deste Estatuto Social; 

j)  eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deve funcionar no período de liquidação; 

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

l)  deliberar sobre a saída do Novo Mercado (“Novo Mercado”) da Bolsa de Valores de São Paulo 
(“BOVESPA”); 

m)  escolher a empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações 
da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo 
Mercado, conforme o previsto no Capítulo VII deste Estatuto Social, dentre as indicadas pelo 
Conselho de Administração; e 

n) deliberar sobre qualquer matéria de sua competência ou que lhe seja submetida pelo Conselho 
de Administração. 

Parágrafo Único – O Presidente da Assembléia Geral deve observar e fazer cumprir as disposições 
dos acordos de acionistas arquivados na sede social, vedando a contagem dos votos proferidos em 
contrariedade com o conteúdo de tais acordos. 

Capítulo IV
Administração 

Seção I
Disposições Gerais 

Artigo 10. A Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, na forma da 
lei e deste Estatuto Social.  

Artigo 11. A posse dos administradores nos cargos faz-se por termo lavrado em livro próprio, assinado 
pelo empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, e pela prévia subscrição do Termo de 
Anuência dos Administradores a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado. 

§ 1º – Os administradores permanecem em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se 
diversamente deliberado pela Assembléia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. 

§ 2º – A Assembléia Geral fixará a remuneração global anual dos administradores e caberá ao 
Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente. 

Artigo 12. Ressalvado o disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável, qualquer dos órgãos de 
administração reunir-se-á validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e deliberará 
pelo voto da maioria dos presentes, observado o disposto nos artigos 14 e 22 deste Estatuto Social.  

§ 1º – É dispensada a convocação prévia da reunião como condição de sua validade se presentes 
todos os membros do respectivo órgão da administração. 

§ 2º – Além dos membros integrantes do respectivo órgão da administração que efetivamente 
comparecerem à reunião, serão considerados presentes os membros que manifestarem seu voto 
por escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação que 
assegure a autoria do documento. 
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Seção II
Conselho de Administração 

Artigo 13. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 10 (dez) 
membros, todos acionistas, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, 
permitida a reeleição. Dentro dos limites aqui previstos, cabe à Assembléia Geral que deliberar sobre a 
eleição do Conselho de Administração fixar o número de Conselheiros que comporão esse colegiado 
durante cada mandato.  

§ 1º – No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração devem ser 
Conselheiros Independentes, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. 
Quando, em decorrência da observância desse percentual, resultar número fracionário de 
Conselheiros, deve-se proceder ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente 
superior, em caso de fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, 
em caso de fração inferior a 0,5 (cinco décimos).  

§ 2º – A qualificação como Conselheiro Independente deve ser expressamente declarada na Ata da 
Assembléia Geral que o eleger.  

§ 3º – O(s) Conselheiro(s) eleito(s) mediante a faculdade prevista pelo artigo 141, parágrafos 4° e 
5° da Lei das Sociedades por Ações será(ão) considerado(s) independente(s).  

§ 4º – O Conselho de Administração é composto por 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente 
eleitos pela Assembléia Geral. O Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente em suas 
ausências e impedimentos temporários, independentemente de qualquer formalidade. Na hipótese 
de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente, as funções do 
Presidente serão exercidas por outro Conselheiro indicado pela maioria dos Conselheiros 
remanescentes. 

§ 5º – Em caso de vacância do cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado pelos Conselheiros 
remanescentes, e permanecerá no cargo até o final do mandato do Conselheiro substituído. 

§ 6º – Para os fins do disposto no parágrafo 5º deste artigo, ocorre vacância com a destituição, a 
morte, a renúncia, o impedimento comprovado, a invalidez ou a ausência injustificada por mais de 
90 (noventa) dias consecutivos. 

§ 7º – O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não podendo ser 
eleito aquele que: (a) ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente; e (b) tiver 
ou representar interesse conflitante com os da Companhia. 

§ 8º – O limite máximo de idade para o exercício de cargo no Conselho de Administração é de 65 
(sessenta e cinco) anos, podendo a Assembléia Geral estender esse limite. 

Artigo 14. O Conselho de Administração reunir-se-á na sede da Companhia, ordinariamente, uma vez 
por trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou, na sua ausência, por 
seu substituto, nos termos do parágrafo 4º do artigo 13 acima, ou pela maioria dos seus membros. 
Para ser válida, a convocação deve ser feita com a antecedência mínima de 3 (três) dias, por meio de 
carta com aviso de recebimento, fax ou mensagem eletrônica ou qualquer outro meio válido que 
assegure a autoria do documento, devendo indicar a data e o horário da reunião e os assuntos da 
ordem do dia.  

§ 1º – As reuniões do Conselho podem ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência 
ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro e a 
comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. A respectiva ata deve 
ser posteriormente assinada por todos os membros participantes da reunião. 

§ 2º – As reuniões do Conselho de Administração são presididas por seu Presidente ou, na sua 
ausência, por seu substituto, nos termos do parágrafo 4º do artigo 13 acima.  
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Artigo 15. Cada Conselheiro tem direito a 1 (um) voto nas reuniões do Conselho de Administração. 
Das reuniões do Conselho de Administração são lavradas atas, as quais são assinadas por todos e 
registradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e, sempre que contenham 
deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos devem ser arquivados na 
Junta Comercial competente e publicados.

Artigo 16. Compete ao Conselho de Administração, além das demais atribuições a ele outorgadas por 
este Estatuto Social e pela legislação aplicável: 

a) fixar os objetivos, as políticas e a orientação geral e estratégica dos negócios da Companhia; 

b) eleger e destituir os Diretores e os membros do Comitê de Auditoria da Companhia, e 
distribuir entre os Conselheiros, Diretores e membros do Comitê de Auditoria, individualmente, 
o montante global da remuneração dos administradores fixada pela Assembléia Geral, 
observado o disposto neste Estatuto Social; 

c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis e outros 
documentos da Companhia, solicitar informações sobre os contratos celebrados ou em via de 
celebração, e quaisquer outros atos praticados pelos Diretores; 

d) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria, as demonstrações 
financeiras do exercício e examinar os balancetes trimestrais e os balancetes semestrais da 
Companhia; 

e) convocar a Assembléia Geral Ordinária e, quando necessário, a Extraordinária; 

f) escolher e destituir os auditores independentes, ouvido o Comitê de Auditoria; 

g) aprovar qualquer decisão, acordo ou transação (incluindo alienação e/ou qualquer forma de 
oneração) relacionados com a participação da Companhia em outras sociedades, como 
acionista ou quotista, grupo de sociedades ou em qualquer outra forma de associação ou 
consórcio, incluindo acordos de acionistas e o exercício do direito de preferência;  

h) aprovar previamente qualquer alienação de ativos da Companhia e a constituição de ônus reais 
ou gravames sobre ativos da Companhia sempre que tais operações, individual ou 
conjuntamente consideradas dentro do exercício social, representem valores superiores a 
R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Em caso de urgência o Diretor Presidente 
da Companhia e um membro do Conselho de Administração da Companhia poderão aprovar, 
conjuntamente, a constituição de ônus reais ou gravames sobre ativos da Companhia, 
ad referendum do Conselho de Administração, sendo que tal aprovação deverá ser obtida na 
primeira reunião subseqüente à decisão tomada em caráter de urgência; 

i) autorizar a Diretoria a prestar fianças ou avais em transações de interesse de empresas em que a 
Companhia participe societariamente, observado o disposto no artigo 23 deste Estatuto Social; 

j) autorizar a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em 
tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação; 

k)  deliberar e autorizar a Diretoria a emitir notas promissórias e “commercial papers”, e deliberar 
sobre a emissão de bônus de subscrição e debêntures na forma da legislação em vigor, que 
conferirão aos seus titulares direito de crédito contra a Companhia; 

l) deliberar sobre a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no artigo 6º deste 
Estatuto Social, fixando as condições de emissão, inclusive o preço e o prazo de integralização; 

m) declarar e distribuir dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio à 
conta de lucro apurado em balanço trimestral ou em períodos menores, inclusive à conta de 
lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, observados os preceitos legais e 
procedimentos estatutários pertinentes; 

n) deliberar sobre a mudança da sede social;
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o)  exercer as atribuições legais e as demais atribuições que lhe sejam conferidas pela Assembléia 
Geral e deliberar sobre os demais assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria, pelo 
Comitê de Auditoria, pelo Conselho Fiscal quando em funcionamento ou pelos auditores 
independentes, e que não sejam de competência exclusiva dos demais órgãos da 
administração da Companhia; 

p)  aprovar o ajuizamento pela Companhia de medidas que envolvam valores superiores a 
R$200.000,00 (duzentos mil reais), excetuadas as medidas urgentes, as quais poderão 
ser ajuizadas mediante autorização do Diretor Presidente, ad referendum do Conselho 
de Administração;

q)  deliberar sobre a transação em litígios ou procedimentos judiciais potenciais ou em curso, 
nos quais a Companhia seja ou venha a ser parte, que envolvam valores superiores 
a R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

r)  aprovar o plano anual de negócios (“Business Plan”) e o orçamento anual da Companhia, bem 
como eventuais revisões ou alterações que se façam necessárias no correr do respectivo 
exercício social; 

s)  aprovar quaisquer investimentos não orçados que, individual ou conjuntamente considerados 
dentro do exercício social, excedam em R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) o 
total de investimentos previsto no último Business Plan da Companhia;

t)  aprovar plano de captação de recursos para o semestre subseqüente a ser apresentado pela 
Diretoria da Companhia;

u)  aprovar a celebração, a renovação, alterações relativas a prazo, escopo ou remuneração de 
quaisquer contratos, convênios, compromissos ou outras formas de acordo, e a resilição dos 
mesmos, entre a Companhia e seus acionistas diretos ou indiretos ou sociedades por estes 
controladas, direta ou indiretamente;  

v) aprovar a prática de atividades e o oferecimento de produtos outros que não aqueles 
relacionados diretamente com o objeto social da Companhia; 

w)  aprovar e revisar anualmente a Política de Preços a ser praticada com estabelecimentos 
credenciados e emissores, que deverá ser elaborada pela Diretoria da Companhia, conforme 
diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração;

x)  outorgar opção de compra ou subscrição de ações da Companhia, de acordo com o plano 
aprovado em Assembléia Geral;  

y)  aprovar a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Política de Negociação de Valores 
Mobiliários da Companhia e suas alterações; 

z)  definir a lista tríplice de sociedades especializadas em avaliação econômica de empresas, para a 
elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de 
registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, na forma definida no parágrafo 1º 
do artigo 38 deste Estatuto Social;  

aa) apresentar à Assembléia Geral a proposta de cisão, fusão, incorporação, dissolução ou 
participação em qualquer empreendimento comum, em qualquer associação entre empresas, 
bem como de transformação em outro tipo societário, falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial e liquidação da Companhia; e 

bb) criar comitês de caráter consultivo no âmbito do Conselho de Administração e da Diretoria, 
permanentes ou temporários, para apreciar e opinar sobre quaisquer matérias que venham a 
ser solicitadas pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria. 

Parágrafo Único – Os limites previstos nas alíneas “h”, “p”, “q” e “s” serão atualizados ao 
término de cada exercício social pelo Índice Geral de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas, se positivo, ou por índice que vier a substituí-lo. 
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Artigo 17. É vedada a realização de quaisquer contratos, convênios, compromissos ou outras formas 
de acordo comercial entre a Companhia e seus administradores, exceto se previamente aprovado pelo 
Conselho de Administração e desde que observadas as condições praticadas pelo mercado. 

Seção III
Diretoria

Artigo 18. A Diretoria da Companhia é composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 8 (oito) 
membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Finanças, 
um Diretor de Operações, um Diretor de Recursos Humanos, um Diretor de Marketing e Produtos, um 
Diretor Comercial, um Diretor de Tecnologia e um Diretor de Relações com Investidores, eleitos pelo 
Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores 
podem cumular cargos, conforme deliberação do Conselho de Administração. 

§ 1º – Ocorrendo falta ou impedimento temporário do Diretor Presidente, quaisquer 2 (dois) 
Diretores praticarão os atos que lhe incumbem. 

§ 2º – Os Diretores serão substituídos: I – nos impedimentos temporários, por outro Diretor, 
indicado pelo Diretor Presidente, e II – em caso de vacância, por substituto eleito pelo Conselho de 
Administração para completar o respectivo mandato.  

§ 3º – Para os fins do disposto no parágrafo 2º deste artigo, ocorre vacância com a destituição, a 
morte, a renúncia, o impedimento comprovado, a invalidez ou a ausência injustificada por mais de 
30 (trinta) dias consecutivos. 

§ 4º – O limite máximo de idade para o exercício de cargo na Diretoria é de 60 (sessenta) anos, 
podendo o Conselho de Administração estender esse limite. 

Artigo 19. Além das funções e dos poderes definidos pelo Conselho de Administração, a Diretoria têm 
as seguintes atribuições: 

a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembléia Geral e do 
Conselho de Administração; 

b) estabelecer normas e políticas internas para o bom andamento da Companhia; 

c) comandar a execução dos negócios da Companhia; 

d) decidir sobre a criação ou extinção de cargos e funções, fixar remunerações, estabelecendo as 
políticas de pessoal e de salários; 

e) prestar fianças ou avais em transações de interesse de empresas em que a Companhia participe 
societariamente, desde que autorizada pelo Conselho de Administração; 

f) apresentar à Assembléia Geral o Relatório Anual dos Negócios e, ouvindo previamente o 
Conselho de Administração, propor a reaplicação e distribuição dos lucros nos balanços; e 

g) deliberar sobre a abertura e fechamento das filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer 
outros estabelecimentos no País ou no exterior. 

§ 1º – Compete ao Diretor Presidente:  

a) manter permanente coordenação entre a Diretoria e o Conselho de Administração, 
prestando regularmente informações sobre as atividades da Companhia ao Conselho de 
Administração, na pessoa de seu presidente; 

b) presidir as reuniões da Diretoria; 

c) indicar o substituto eventual de qualquer Diretor nos casos de impedimento temporário; e 

d)  exercer qualquer atribuição que não tenha sido expressamente designada a outro Diretor. 
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§ 2º – Compete ao Diretor de Finanças: 

a) estabelecer as diretrizes e acompanhar as atividades de análise de resultado, planejamento 
tributário, controladoria, custos, tesouraria, risco e análise econômico-financeira da Companhia; 

b) revisar e realizar eventuais correções das demonstrações financeiras e de resultados  
da Companhia; 

c) dar cumprimento à legislação fiscal e tributária aplicável à Companhia; 

d) gerir e realizar a distribuição do produto do ‘recebimento antecipado de venda’ (RAV); 

e) coordenar o departamento jurídico da Companhia. 

§ 3º – Compete ao Diretor de Operações: 

a) traçar a estratégia e as diretrizes operacionais da Companhia; 

b) coordenar os departamentos de atendimento a clientes (call center), apoio operacional a 
clientes e chargeback da Companhia; 

c) supervisionar as atividades relacionadas à logística para compra, manutenção e distribuição 
de equipamentos POS; e 

d) supervisionar o setor de ‘controle e conciliação das operações financeiras’, relacionado 
ao recebimento de pagamentos dos emissores e realização de pagamentos à rede 
de estabelecimentos. 

§ 4º – Compete ao Diretor de Recursos Humanos: 

a) definir as políticas de recursos humanos da Companhia, incluindo, mas não se limitando às 
políticas de retenção, capacitação e remuneração de pessoal da Companhia; e 

b) supervisionar as áreas de ‘seleção, treinamento e desenvolvimento’; ‘remuneração’; ‘clima e 
estrutura organizacional’; ‘relações com empregados e sindicais’; ‘administração de pessoal’; 
‘comunicação interna’; ‘administração e infra-estrutura predial’; ‘gestão e acompanhamento da 
estratégia e de projetos’; ‘revisão de processos’ e ‘ouvidoria’ da Companhia. 

§ 5º – Compete ao Diretor de Marketing e Produtos: 

a) traçar a estratégia e as diretrizes de marketing da Companhia; e 

b) coordenar as atividades de marketing (publicidade, promoções, comunicação e gestão de 
portfólio de produtos), supervisionando as áreas de ‘desenvolvimento e gestão de produtos’; 
‘negócios de captura’; ‘desenvolvimento de novos negócios’; ‘relacionamento com emissores e 
estabelecimentos comerciais’; ‘posicionamento e gestão da marca’; ‘comunicação institucional 
e assessoria de imprensa’ e ‘gestão de inteligência de negócios’ da Companhia. 

§ 6º – Compete ao Diretor Comercial: 

a) definir a estratégia comercial da Companhia, incluindo, mas não se limitando às políticas de 
estrutura de vendas, relacionamento comercial da Companhia e preferência de marca; e 

b) coordenar as atividades da Companhia relacionadas à geração de oportunidades de negócios. 

§ 7º – Compete ao Diretor de Tecnologia: 

a) definir a estratégia e as diretrizes da Companhia relacionadas à tecnologia a curto, médio 
e longo prazos; 

b) coordenar as atividades da Companhia relacionadas à disponibilidade, performance, 
confiabilidade e seguranças do ambiente tecnológico e dos processos automatizados da 
Companhia; e 

c) supervisionar as áreas de ‘desenvolvimento de sistemas’; ‘soluções de tecnologia’; ‘infra-
estrutura tecnológica’; ‘arquitetura e governança de TI’ da Companhia. 
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§ 8º – Compete ao Diretor de Relações com Investidores: 

a) prestar informações ao público investidor, à Comissão de Valores Mobiliários e às bolsas 
de valores e mercados de balcão organizado em que a Companhia estiver registrada; e 

b) manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia, cumprindo toda a 
legislação e regulamentação aplicável às companhias abertas. 

Artigo 20. Os Diretores, dentro das respectivas atribuições, têm amplos poderes de administração e 
gestão dos negócios sociais para a prática de todos os atos e a realização de todas as operações que se 
relacionem com o objeto social, ressalvadas as hipóteses previstas neste Estatuto Social, incluindo as 
operações que somente possam ser realizadas mediante a prévia deliberação do Conselho de 
Administração.  

Artigo 21. Dois Diretores em conjunto terão poderes para representar a Companhia, assumindo 
obrigações ou exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete 
responsabilidade para a Companhia, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros, nos limites 
estabelecidos neste Estatuto. A Companhia também estará obrigada quando representada: (i) por 2 
(dois) procuradores em conjunto, quando assim for estabelecido nos respectivos mandatos e de acordo 
com a extensão dos poderes nele outorgados; ou (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) 
procurador, quando assim for estabelecido no mandato e de acordo com os poderes nele outorgados; 
ou (iii) por 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador individualmente, quando assim for estabelecido no 
mandato e de acordo com a extensão dos poderes individuais. 

Parágrafo Único – As procurações devem ser outorgadas por 2 (dois) Diretores em conjunto e 
devem especificar os poderes concedidos e o prazo de mandato, que não pode ser superior a 
1 (um) ano, exceto no caso das procurações ad judicia, destinadas à defesa dos interesses da 
Companhia em juízo ou em procedimentos administrativos, as quais podem ser outorgadas por 
prazo indeterminado. 

Artigo 22. A Diretoria reúne-se sempre que necessário, sendo convocada pelo Diretor Presidente ou 
quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto.  

§ 1º – As atas das reuniões são lavradas no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. 

§ 2º – Cada Diretor tem direito a 1 (um) voto nas reuniões. As deliberações da Diretoria são válidas 
mediante o voto favorável da maioria dos Diretores presentes. 

§ 3° – Caso haja empate, cabe ao Diretor Presidente proferir voto de qualidade.  

Artigo 23. São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, os atos 
praticados por Conselheiros, Diretores, procuradores ou empregados, em negócios estranhos ao objeto 
social, neles incluída a prestação de fiança, aval, endosso ou qualquer garantia não relacionada ao 
objeto social ou que sejam contrários ao disposto neste Estatuto Social, sendo excetuada a prestação 
de fiança, aval ou outra garantia necessária à transferência e acomodação de empregado, mediante 
assinatura conjunta de quaisquer 2 (dois) Diretores.  
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Seção IV 
Comitê de Auditoria 

Artigo 24. Compete ao Comitê de Auditoria: (i) a avaliação sobre a eficiência e confiabilidade dos 
sistemas de controle interno e de administração de riscos, implementados pela Diretoria; (ii) a 
apreciação da conformidade das operações e negócios da Companhia com os dispositivos legais 
aplicáveis, regulamentos internos e políticas da Companhia; (iii) o acompanhamento das atividades da 
auditoria interna e o monitoramento da auditoria independente; e (iv) recomendar ao Conselho de 
Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes.  

§ 1º – O Comitê de Auditoria será constituído por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete) 
membros, eleitos anualmente pelo Conselho de Administração, que indicará também o Presidente 
do Comitê, para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição.  

§ 2º – É requisito essencial que o Comitê de Auditoria seja composto, em sua maioria, por 
membros que possuam conhecimento nas áreas de contabilidade e auditoria.  

Artigo 25. O Comitê de Auditoria reunir-se-á por convocação do respectivo Presidente e deverá zelar: I) pela 
qualidade e integridade dos processos de fechamento contábil, demonstrações financeiras e informações 
adicionais; II) pela conformidade com os requisitos legais e regulamentares vigentes aplicáveis; III) pela 
independência e qualidade dos trabalhos efetuados pelas auditorias independente e interna. 

Artigo 26. O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao final de cada exercício social, relatório sobre o 
acompanhamento das atividades relacionadas com as auditorias independente e interna e com o 
sistema de controles e de administração de riscos. Nos mesmos termos, será elaborado relatório 
semestral, ao final do primeiro semestre de cada exercício social. 

Capítulo V
Conselho Fiscal 

Artigo 27. O Conselho Fiscal da Companhia funciona de modo não permanente, com as atribuições e 
os poderes que a lei lhe confere, e é instalado por deliberação da Assembléia Geral ou a pedido dos 
acionistas, nas hipóteses previstas em lei.  

§ 1º – Quando instalado, o Conselho Fiscal é composto por 3 (três) membros titulares e suplentes 
de igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral. 

§ 2º – A posse dos membros do Conselho Fiscal nos cargos faz-se por termo lavrado em livro 
próprio, assinado pelo Conselheiro empossado, e pela prévia subscrição do Termo de Anuência dos 
Membros do Conselho Fiscal a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado. 

§ 3º – O Conselho Fiscal elege o seu Presidente na primeira reunião e funciona de acordo com o 
Regimento Interno aprovado na Assembléia Geral que deliberar sobre sua instalação, se o caso. 

§ 4º – As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas sempre por maioria de votos e lavradas em 
forma de ata no livro próprio, sendo assinadas por todos os presentes. 

§ 5º – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada pela Assembléia Geral Ordinária 
que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações. 

§ 6º – O mandato unificado dos membros do Conselho Fiscal encerra-se na Assembléia Geral 
Ordinária subseqüente à de sua eleição. 

§ 7º – Os membros do Conselho Fiscal são substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo 
respectivo suplente. 
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§ 8º – Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupa 
o seu lugar; não havendo suplente, a Assembléia Geral deve ser convocada para proceder à eleição 
de membro para o cargo vago.  

§ 9º – Não pode ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele que 
mantenha vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia 
(“Concorrente”), estando vedada, dentre outras, a eleição de pessoa que: (i) seja empregada, 
acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal da Concorrente ou de 
Controlador ou Controlada (conforme definidos no artigo 32, parágrafo 1º, deste Estatuto Social) 
da Concorrente; (ii) seja cônjuge ou parente até terceiro grau de membro de órgão da 
administração, técnico ou fiscal da Concorrente ou de Controlador ou Controlada da Concorrente.  

Capítulo VI
Exercício Social, Distribuições e Reservas 

Artigo 28. O exercício social da Companhia começa em 1o de janeiro e termina em 31 de dezembro de 
cada ano. Ao final de cada exercício social, são levantadas as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social findo, a serem apresentadas ao Conselho de Administração e à Assembléia Geral, com 
a observância dos preceitos legais pertinentes. 

Artigo 29. Com as demonstrações financeiras do exercício, a administração apresenta à Assembléia 
Geral Ordinária a proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, calculado após a dedução 
das participações referidas no artigo 190 da Lei das Sociedades por Ações, ajustado para os fins do 
cálculo de dividendos, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, observada a seguinte 
ordem de dedução: 

a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que esta atinja 20% (vinte por 
cento) do capital social; 

b) a constituição de outras reservas por propostas dos órgãos da administração, de acordo com as 
necessidades da Companhia; e 

c) a parcela necessária ao pagamento de um dividendo obrigatório, não inferior, em cada 
exercício, a 40% (quarenta por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo 
artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações. 

§ 1º – O saldo remanescente dos lucros, se houver, deve ter a destinação que a Assembléia Geral 
determinar, sendo que qualquer retenção de lucros do exercício pela Companhia deve ser 
obrigatoriamente acompanhada de proposta orçamentária previamente aprovada pelo Conselho 
de Administração.  

§ 2º – Os dividendos declarados pela Companhia e não recebidos ou não reclamados prescrevem 
no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que sejam postos à disposição do acionista, e, uma 
vez prescritos, são revertidos em favor da Companhia.  

Artigo 30. Por deliberação do Conselho de Administração, ad referendum da Assembléia Geral, pode 
a Companhia declarar, pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital 
próprio, observadas as disposições deste estatuto e a legislação aplicável. As eventuais importâncias 
assim desembolsadas serão imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social. 

Artigo 31. A Companhia elaborará balanços trimestrais e, por deliberação do Conselho de 
Administração, poderá elaborar balanços em períodos menores e declarar, pagar ou creditar dividendos 
ou juros sobre o capital, imputados ao valor do dividendo obrigatório, observados os preceitos legais e 
estatutários pertinentes. 
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Capítulo VII  
Alienação do Controle Acionário, Cancelamento do Registro de Companhia Aberta  

e Saída do Novo Mercado 

Artigo 32. A alienação do controle da Companhia, direta ou indiretamente, por meio de uma 
operação ou de operações sucessivas, deve ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de 
que o Comprador obrigue-se a efetivar a Oferta Pública de Ações aos demais acionistas, observando as 
condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, 
de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário aquele dado ao controlador alienante.

§ 1º – Para os fins deste Estatuto Social, os termos abaixo iniciados em letras maiúsculas têm os 
seguintes significados: 

“Comprador” significa aquele para quem o acionista controlador alienante transfere o Poder de 
Controle em uma alienação de controle da Companhia. 

“Controle” (bem como seus termos correlatos, “Poder de Controle”, “Controlador”, “sob 
Controle comum” ou “Controlada”) significa o poder efetivamente utilizado para dirigir as 
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou 
indireta, de fato e de direito. Há a presunção relativa de titularidade do Controle em relação à 
pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum, que 
seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas 
presentes nas três últimas Assembléias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações 
que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.  

“Oferta Pública de Ações” significa oferta pública de aquisição de ações.  

§ 2º – O(s) acionista(s) Controlador(es) não pode(m) transferir a propriedade de suas ações 
enquanto o Comprador não subscrever o Termo de Anuência dos Controladores a que alude o 
Regulamento de Listagem do Novo Mercado.  

§ 3º – A Companhia não deve registrar qualquer transferência de ações para o Comprador do 
Poder de Controle ou para aquele(s) que venha(m) a deter o Poder de Controle, enquanto esse(s) 
não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que alude o Regulamento de 
Listagem do Novo Mercado.

§ 4º – Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle pode 
ser registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de 
Anuência referido no parágrafo 3º deste artigo. 

Artigo 33. A Oferta Pública de Ações referida no artigo anterior também deve ser efetivada:  

I. nos casos em que haja a cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos 
ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que resulte na alienação do 
Controle da Companhia; e  

II. em caso de alienação do Controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da 
Companhia, sendo que, neste caso, o Controlador alienante fica obrigado a declarar à 
BOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar a documentação 
comprobatória.  

Artigo 34. Aquele que detenha ações da Companhia e venha a adquirir o Poder de Controle em razão 
de contrato particular de compra de ações celebrado com o(s) acionista(s) Controlador(es), envolvendo 
qualquer quantidade de ações, está obrigado a:

I. efetivar a Oferta Pública de Ações referida no artigo 33 deste Estatuto Social;  
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II. ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado as ações em bolsa de valores nos 6 (seis) meses 
anteriores à data da alienação do Controle da Companhia, devendo lhes pagar a eventual 
diferença entre o preço pago ao acionista Controlador alienante e o valor pago em bolsa de 
valores por ações da Companhia nesse mesmo período, devidamente atualizado pela variação 
positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA até o momento do pagamento;

III. tomar as medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por 
cento) do total das ações da Companhia em circulação, caso o percentual destas ações, após a 
alienação do Controle, seja inferior ao mínimo exigido pelo Regulamento de Listagem do Novo 
Mercado, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes à aquisição do Controle.  

Artigo 35. Respeitado o disposto nos parágrafos 7º, 8º e 10 abaixo, caso um acionista venha a adquirir ou 
se torne titular, direta ou indiretamente, por qualquer motivo, cumulativamente, de ações de emissão da 
Companhia; ou de outros direitos, inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre ações de emissão da 
Companhia em quantidade igual ou superior a 26% (vinte e seis por cento) do seu capital social (“Acionista 
Adquirente”), deverá efetivar uma Oferta Pública de Ações específica para a hipótese prevista neste artigo 
35, para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na 
regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da BOVESPA e os termos deste artigo. O Acionista 
Adquirente deverá solicitar o registro da referida Oferta Pública de Ações no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações ou direitos em 
quantidade igual ou superior a 26% (vinte e seis por cento) do capital social da Companhia. 

§ 1º – A Oferta Pública de Ações deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da 
Companhia, (ii) efetivada em leilão a ser realizado na BOVESPA, (iii) lançada pelo preço 
determinado de acordo com o previsto no parágrafo 2º deste artigo, e (iv) paga à vista, em moeda 
corrente nacional, contra a aquisição na Oferta Pública de Ações de emissão da Companhia. 

§ 2º – O preço de aquisição na Oferta Pública de Ações de cada ação de emissão da Companhia 
não poderá ser inferior a 1,5 (uma vez e meia) o maior valor entre (i) 100% (cem por cento) da 
cotação unitária média das ações de emissão da Companhia, durante o período de 90 (noventa) 
dias anterior à realização da Oferta Pública de Ações, ponderada pelo volume de negociação, na 
bolsa de valores em que houver o maior volume de negociações das ações de emissão da 
Companhia; (ii) 100% (cem por cento) do maior valor pago pelo Acionista Adquirente por ações da 
Companhia em qualquer tipo de negociação, no período de 12 (doze) meses que anteceder a data 
em que se tornar obrigatória a realização da Oferta Pública de Ações nos termos deste artigo 35; e 
(iii) o valor econômico apurado em laudo de avaliação. 

§ 3º – Caso a regulamentação da CVM aplicável à oferta pública de ações determine a adoção de 
um critério de cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia que 
resulte em preço de aquisição superior, deverá prevalecer na efetivação da Oferta Pública de Ações 
aquele preço de aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM. 

§ 4º – A realização da Oferta Pública de Ações mencionada no caput deste artigo não excluirá a 
possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular 
uma Oferta Pública de Ações concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. 

§ 5º – O Acionista Adquirente deverá atender eventuais solicitações ou exigências da CVM relativas 
à Oferta Pública de Ações, dentro dos prazos prescritos na regulamentação aplicável. 

§ 6º – Na hipótese de o Acionista Adquirente não cumprir com as obrigações impostas por este artigo, 
inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para a realização ou solicitação do 
registro da Oferta Pública de Ações; ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da 
CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembléia Geral Extraordinária, na qual 
o Acionista Adquirente não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do 
Acionista Adquirente que não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este artigo, conforme 
disposto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, sem prejuízo da responsabilidade do Acionista 
Adquirente por perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das 
obrigações impostas por este artigo. 
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§ 7º – O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular de ações 
de emissão da Companhia em quantidade em igual ou superior a 26% (vinte e seis por cento) do 
total das ações de sua emissão em decorrência (i) de sucessão legal, sob a condição de que o 
acionista aliene o excesso de ações em até 30 (trinta) dias contados do evento relevante; (ii) da 
incorporação de uma outra sociedade pela Companhia, (iii) da incorporação de ações de uma outra 
sociedade pela Companhia, ou (iv) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única 
emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembléia Geral de acionistas ou Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia, conforme o caso, e cuja proposta de aumento de 
capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações com base em valor econômico 
obtido a partir de um laudo de avaliação econômico-financeiro da Companhia realizada por 
empresa especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas. 

§ 8º – Para fins do cálculo do percentual de 26% (vinte e seis por cento) do capital total descrito 
no caput deste artigo, não serão computados os acréscimos involuntários de participação acionária 
resultantes de cancelamento de ações em tesouraria, de bonificação ou de redução do capital 
social da Companhia com o cancelamento de ações. 

§ 9º – As obrigações constantes do artigo 254 – A da Lei das Sociedades por Ações e dos artigos 
32, 33 e 34 deste Estatuto Social não excluem o cumprimento pelo Comprador das obrigações 
constantes deste artigo. 

§ 10 – O disposto neste artigo não se aplica aos acionistas que na data de encerramento da 
primeira Oferta Pública de Ações da Companhia sejam detentores de quantidade superior a 20% 
(vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia e que venham a adquirir novas ações 
da Companhia, direta ou indiretamente, seja em operações públicas ou privadas. 

Artigo 36. Na Oferta Pública de Ações a ser efetivada pelo Controlador ou pela Companhia para o 
cancelamento do registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado deve corresponder ao 
valor econômico apurado em laudo de avaliação, referido no artigo 38 deste Estatuto Social. 

Artigo 37. O Controlador da Companhia deve efetivar a Oferta Pública de Ações caso os acionistas 
reunidos em Assembléia Geral Extraordinária deliberem a saída da Companhia do Novo Mercado, (i) para a 
negociação das ações fora do Novo Mercado, ou (ii) em decorrência de reorganização societária na qual as 
ações da companhia resultante de tal reorganização não sejam admitidas para a negociação no Novo 
Mercado. O preço mínimo a ser ofertado deve corresponder ao valor econômico apurado em laudo de 
avaliação, referido no artigo 38 deste Estatuto Social, observadas a legislação aplicável e as regras constantes 
do Regulamento de Listagem do Novo Mercado. A notícia da realização da Oferta Pública de Ações deve ser 
comunicada à BOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembléia Geral da 
Companhia que aprovar a referida saída ou reorganização, conforme o caso. 

Artigo 38. O laudo de avaliação de que tratam os artigos 36 e 37 deste Estatuto Social deve ser 
elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e que seja independente da 
Companhia, de seus administradores e controladores, bem como do poder de decisão destes, devendo 
o laudo também satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e 
conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo 8º.  

§ 1º – A escolha da empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da 
Companhia de que tratam os artigos 36 e 37 é de competência da Assembléia Geral, a partir da 
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação ser 
tomada por maioria absoluta dos votos das ações em circulação manifestados na Assembléia Geral que 
deliberar sobre o assunto, não se computando os votos em branco. Esta Assembléia, se instalada em 
primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% 
(vinte por cento) do total das ações em circulação ou, se instalada em segunda convocação, pode 
contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação.

§ 2º – Os custos de elaboração do laudo de avaliação devem ser suportados integralmente pelos 
responsáveis pela efetivação da Oferta Pública de Ações.  
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Artigo 39. É facultada a formulação de uma única Oferta Pública de Ações, visando a mais de uma das 
finalidades previstas neste Capítulo VII, no Regulamento de Listagem do Novo Mercado ou na 
regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas 
as modalidades de Oferta Pública de Ações, não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja 
obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável. 

CAPÍTULO VIII 
DO JUÍZO ARBITRAL 

Artigo 40. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a 
resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, da validade, da eficácia, da interpretação, da 
violação e de seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social 
da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e 
pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do 
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo 
Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara 
de Arbitragem do Mercado. 

Parágrafo Único – Sem prejuízo da validade da cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento 
arbitral tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, 
requerer as medidas cautelares de proteção de direitos, em procedimento arbitral instituído ou 
ainda não instituído, sendo que, tão-logo qualquer medida dessa natureza seja-lhe concedida, a 
competência para a decisão de mérito deve ser imediatamente restituída ao tribunal arbitral 
instituído ou a ser instituído. 

CAPÍTULO IX 
DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA 

Artigo 41. A Companhia deve entrar em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à 
Assembléia Geral eleger o liquidante ou os liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deve 
funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.  

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 42. Os casos omissos neste Estatuto Social devem ser resolvidos pela Assembléia Geral e 
regulados de acordo com o que preceitue a Lei das Sociedades por Ações. 

Artigo 43. A Companhia deve observar os acordos de acionistas arquivados em sua Sede, se houver, 
sendo vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de voto proferido em Assembléia Geral 
ou em reunião do Conselho de Administração contrários aos seus termos. 

Artigo 44. As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como as regras referentes ao 
Regulamento de Listagem do Novo Mercado constantes do artigo 9º, “l”, artigo 11, in fine; artigo 13, 
§ 1º e § 3º; e do artigo 27, § 2º, in fine, deste Estatuto Social, somente devem ter eficácia a partir da 
data da publicação do anúncio de início de distribuição pública, referente à oferta pública primária e 
secundária de ações de emissão da Companhia, objeto do pedido de registro, processo número 
RJ/2007-04208, protocolado na CVM no dia 07/05/2007. 

Artigo 45. Não obstante o disposto no Capítulo VII deste Estatuto Social, as disposições do 
Regulamento de Listagem do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, na hipótese 
de haver prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social. 
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Declarações da Companhia, do Acionista Vendedor e do Coordenador Líder nos termos do art. 56 da 
Instrução CVM 400. 
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Cópia dos atos societários do Acionista Vendedor, que aprovaram a realização da Oferta e o 
Preço por Ação. 
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Demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2005, 2006 e 2007, e respectivas 
notas explicativas dos exercícios findos naquelas datas.  
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Redecard S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

19

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES 31.12.07 31.12.06
Lucro líquido (prejuízo) do período 896.942                     788.232                     

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com os recursos
provenientes de atividades operacionais:

Depreciação e amortização 113.496                     134.195                     
Lucro na venda de imobilizado (1.910)                        (1.111)                        
Ganho com investimentos (15.629)                      (28.313)                      

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (3.107.994)                 (1.955.904)                 
Tributos diferidos e a recuperar 36.995                       (15.633)                      
Provisões para contingências 3.147                         (1.399)                        

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Pessoal, encargos e benefícios sociais 4.087                         1.130                         
Fornecedores 2.557.684                  2.107.131                  
Outras contas a pagar (39.850)                      12.877                       
Tributos a pagar 39.074                       20.669                       
Provisões para contingências (102.770)                    (12.026)                      

Caixa gerado pelas atividades operacionais 383.272                   1.049.848                  

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Aquisição de imobilizado (136.977)                    (107.565)                    
Recursos provenientes da alienação de imobilizado 3.822                         4.098                         
Recursos provenientes da alienação de investimentos 15.629                       28.313                       

Caixa aplicado nas atividades de investimentos (117.526)                  (75.154)                     

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Empréstimos e financiamentos (14.891)                      13.646                       
Pagamento do resultaso do Consórcio (196.177)                    (494.569)                    
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio (665.727)                    (292.292)                    
Aumento de capital social 420.000                     -                             

Caixa aplicado nas atividades de financiamento (456.795)                  (773.215)                    

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (191.049)                    201.479                     
DISPONIBILIDADES:

Saldo inicial 215.370                     13.891                       
Saldo final 24.321                       215.370                     

(191.049)                  201.479                    

(em milhares de reais)

 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006
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A Redecard acredita que o setor privado tem um papel fundamental no apoio a 
iniciativas que promovam o desenvolvimento cultural e social do Brasil. Assim, desde a 
sua criação tem patrocinado várias atividades que expressão a diversidade e riqueza de 
nossa cultura, com destacada atuação na culinária, gastronomia, costumes regionais e 
festivais de cinema. Recentemente a Companhia patrocinou a exposição e o livro 
“Design Possível”, que mostrava o talento de 10 jovens designers brasileiros. Essas 
iniciativas acontecem por meio do uso das leis de incentivo à cultura no âmbito federal 
(Lei Rouanet) e municipal(Lei de ISS).

Até dezembro de 2004, a Redecard contribuiu para o Instituto Credeciard, apoiando 
projetos de suporte ao empreendedorismo juvenil para geração de emprego e 
renda(Programa Jovens Escolhas) e contribuía para o desenvolvimento de práticas 
empresariais responsáveis. A Redecard tem colaborado com instituições reconhecidas 
publicamente e confere aos seus empregados a possibilidade de participar como 
voluntários em programas de responsabilidade social já existentes ou mesmo 
desenvolver novos projetos. A Redecard participa, ainda, dos programas “Começar” e 
“Jovem Cidadão” que mantêm estudantes de 16 a 21 anos, matriculados no ensino 
médio da rede pública, e os ajuda a entrar no mercado de trabalho. As iniciativas 
descritas aqui são apenas alguns do ponto de um projeto muito maior que é a criação 
do Instituto Redecard, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 14 
de dezembro de 2007 e que tem como objetivo o apoio a educação de crianças e 
adolescentes, incluindo a capacitação de profissionais voltados a inclusão social do 
menor e o voluntariado. O Instituto Redecard está em fase de estruturação e pretende 
iniciar suas atividades ainda no primeiro semestre de 2008. 

Serviços prestados pela Auditoria Independente

Durante o exercício de 2007 a Redecard S.A. (“Redecard” ou “Companhia”) usufruiu de 
serviços prestados pela KPMG Auditores Independentes e suas partes relacionadas 
(“KPMG”), não vinculados à auditoria externa das demonstrações financeiras da 
Companhia. Os projetos iniciados em março de 2007 e encerrados em agosto de 2007, 
no valor total de R$ 305 mil (trezentos e cinco mil reais), referem-se ao 
acompanhamento das atividades relacionadas ao objetivo de alinhar as iniciativas 
realizadas para a coleta e estruturação das informações necessárias ao processo de 
oferta pública inicial de ações na Bovespa e respectivo registro da Redecard como 
companhia de capital aberto junto à Comissão de Valores Mobiliários. Os honorários 
pagos à KPMG, no âmbito do projeto descrito, representaram, aproximadamente, 104% 
(centro e quatro por cento) dos honorários devidos e pagos em virtude dos serviços de 
auditoria externa, correspondentes a R$ 293 mil (duzentos e trinta e nove mil reais). A 
Redecard, em discussão com os seus auditores independentes, concluiu que os 
serviços acima descritos não afetaram a independência dos auditores ou a objetividade 
de seus serviços. A Redecard adota como política atender à regulamentação que define 
as restrições de serviços a serem prestados pelos auditores independentes à mesma 
companhia aberta. 

Câmara de Arbitragem

A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, 
conforme Cláusula Compromissória constante do seu Estatuto Social. 
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Informações Anuais - IAN da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007 
(exceto pelas informações que já constem deste Prospecto). 
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