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São Paulo, 17 de maio de 2021.
A Dotz S.A (“Companhia”), plataforma de engajamento B2B2C que integra milhões de consumidores e
parceiros comerciais anuncia seus resultados referentes ao 1T21. Os termos iniciados com letra
maiúscula são definidos no Glossário deste documento.

Destaques
Obtivemos crescimento nos nossos principais indicadores com investimento de apenas R$ 9,5 milhões,
focados em plataforma de tecnologia, marketings e campanhas promocionais no primeiro trimestre de
2021.
▪

Alinhado com nosso foco principal de gerar o cross-sell a partir da nossa base de clientes ativos
do Loyalty para Marketplace e TechFin, no primeiro trimestre de 2021 apresentamos
crescimento de 45% na representatividade nessas unidades de negócios no comparativo
com o mesmo período de 2020, com estas frentes chegando a 18% do Faturamento total;

▪
▪

Em Marketplace
Apresentamos evolução de 62% no GMV da plataforma GDO, atingindo o volume de R$ 59
milhões no 1T21 e R$ 267milhões LTM;
o Ainda na plataforma de marketing afiliado (GDO) a base de clientes ativos apresentou
crescimento de 29% na frequência média de compras no trimestre quando comparado
ao primeiro trimestre de 2020;
o Crescimento de 33% do Faturamento da plataforma GDO quando comparado ao
primeiro trimestre de 2020.

▪

Em TechFin:
o A base de cartões co-branded ativos das parcerias com Banco do Brasil e Banco BV
atingiu 170 mil clientes ativos em março de 2021, representando crescimento de 90%
em relação a março de 2020;
o O TPV transacionado por esta base de clientes foi de R$ 953 milhões no período de doze
meses findos em março de 2021
o O Faturamento proveniente da base de cartões co-branded cresceu 116% versus 1T20
o Novas parcerias para oferta de soluções financeiras: formalizamos a parceria para oferta
de seguros com a Wiz, uma das maiores gestoras de canais de distribuição de seguros e
produtos financeiros do país.
o Temos no nosso roadmap de curto prazo o lançamento do produto empréstimo pessoal.

▪

Em Loyalty:
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o Retomada de campanhas promocionais com o Banco do Brasil. Em março de 2021,
formalizamos o anexo ao contrato operacional para início da operação.
o Finalizamos a integração e iniciamos a operação de duas novas parcerias no Varejo offline,
Super Prix (rede de supermercados do Rio de Janeiro) e Carrefour (parceria para
transferência de pontos de programa próprio)
o 4 novos contratos foram firmados, destacamos os contratos com Multishow, rede de 100
supermercados distribuídos no estado de Espírito Santo, e Bob’s, rede de restaurantes
com presença em todo o Brasil.
▪

Nosso SuperApp atingiu a marca de 1,1 milhão de downloads em março de 2021, crescimento
de 66% em relação a dezembro de 2020, sem investimentos relevantes em marketing.

▪

Ainda no primeiro trimestre de 2021 disponibilizamos duas novas funcionalidades: pagamento
com QR code em parceria com a bandeira ELO e a possibilidade de pagamento com duas moedas
real time (R$ + DZ)

▪

Evolução de trocas com maior representatividade do Super App como canal e conversão de
Dotz para R$, atingindo 18% das trocas do 1T21

▪

Firmamos parceria estratégica de investimento e cooperação operacional com a Ant Group.
Este acordo prevê a participação ativa da Ant através de posição no Conselho de Administração
e Comitê de Estratégia, além de impactos no curto prazo relativos à sinergia com AliExpress,
aumento de conversão de parceiros para o Loyalty e foco no nosso Super App e soluções
financeiras;

▪

Expandimos a parceria com a Vivo, maior empresa de telecomunicações do Brasil, visando
aumento de Faturamento (R$ 92 milhões em 5 anos) e clientes ativos (2 milhões) na Conta Dotz
em contrapartida de participação de até 2% da Dotz SA. Primeiro passo nesta nova jornada será
a definição de nova jornada para base de clientes Controle no programa Dotz, novo público que
se somará à base pré-paga que já é abordada pelo Programa Dotz;

▪

Constituímos nosso Conselho de Administração composto por Alexandre Chade e Roberto
Chade (fundadores da Companhia) e Daniel Goldberg, Roberto Mussnich e Luiz Fleury;

▪

Obtivemos registro de companhia aberta junto à CVM em 12 de maio de 2021;

▪

Destaques financeiros:
o A Receita Líquida totalizou R$ 25.403 mil no período findo em 31 de março de 2021
o A Receita Líquida antes dos Custos de Resgate de pontos totalizou R$ 48,8 milhões no
período findo em 31 de março de 2021.
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Capítulo 1: Mensagem da Administração
Quem somos?
A Dotz nasceu como uma plataforma, integrando consumidores e parceiros comerciais em um único
ecossistema, desde sua origem em 2000. O modelo de negócio da Dotz é sustentado em 3 pilares –
Loyalty por Coalizão, MarketPlace e Techfin (“Plataforma Dotz”).
A Plataforma Dotz tem uma escala única que congrega em seu ecossistema milhões de consumidores
inúmeros varejistas e bancos que transacionam em seu Marketplace, tendo por incentivo e meio de
pagamentos a moeda Dotz.
Ao longo de seus 20 anos de história uma sólida plataforma B2B2C que conecta consumidores com
uma ampla rede de parceiros comerciais. A criação deste ecossistema foi pautada pela relação de
confiança desenvolvida entre os agentes que permitiu a criação de uma engrenagem de coleta de
dados que alimenta uma das bases de perfil de consumo mais completas.
A base de clientes atual e as informações (insights) de dados capturados colocam a Dotz em posição
privilegiada para oferta de produtos e soluções. A estratégia de crescimento da Dotz é pautada no
conceito de aumentar o [equilíbrio de relacionamento] (relationship balance). Tal estratégia consiste
essencialmente em consolidar a base atual do Loyalty, já construída com um baixo custo de aquisição,
e uma monetização serial e sinérgica de produtos no nosso Marketplace e em serviços financeiros
(TechFin). Acreditamos que nosso relacionamento de confiança com consumidores e parceiros tem nos
permitido oferecer soluções complementares (“bundle”) em nosso ecossistema, gerando receitas.

O que fazemos?
A Dotz captura e processa dados detalhados de diversas interações entre inúmeros consumidores e
empresas e recompensa os consumidores com a moeda Dotz, proporcionando transparência e
equilíbrio econômico. Além de dados cadastrais obrigatórios como nome, CPF, endereço, telefone,
poderão ser obtidos outros dados como sexo, idade e escolaridade. Também são registrados dados
transacionais, tais como data, hora e local da transação, cesta completa de compras realizadas –
incluindo SKU dos produtos e o meio de pagamento utilizado nas transações.
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Para capturar, armazenar, processar e gerar insights relevantes com essas informações, a Dotz investe
fortemente em tecnologias modernas e efetivas, além de entregar aos consumidores e empresas
parceiras, benefícios reais e tangíveis, tornando-se, de acordo com a pesquisa publicada em 21 de
outubro de 2020 pelo instituto Consumidor Moderno, a Companhia mais admirada do setor e marca
top of mind.
É assim que, por meio de sua plataforma, a Dotz cumpre sua missão de ajudar os consumidores com
suas despesas mensais, tais como pagamentos de contas, trocas da moeda Dotz por produtos e serviços
nos parceiros, fazendo a Vida Render Mais (slogan da Companhia) para todos os consumidores de seu
ecossistema.
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Capítulo 2: Highlights operacionais
Varejo
Parcerias com Instituições Financeiras
Em 2021, retomamos as campanhas promocionais com o Banco do Brasil. Em março de 2021, fechamos
contratos de parcerias comerciais (Projetos Especiais) com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica
Federal.
As ações nos canais bancários consistem em estimular o consumo da base de clientes com cartões de
crédito através de bonificação/prêmios para os clientes que atingem as metas estabelecidas para a
campanha. A definição dos desafios de consumo é desenhada a partir do unique data Dotz que permite
mapear o perfil de consumo de cada cliente. A primeira fase das campanhas foi iniciada em maio de
2021:

As campanhas promocionais reforçam nosso objetivo de crescimento de participação no marketshare
de investimentos dos bancos para engajamento dos clientes.
Parcerias com Varejistas
Reforçando nosso DNA de construção de parcerias que permitem a criação de uma rede de Coalizão
para o cliente e de forma a acelerar a ativação da nossa base de Loyalty, finalizamos a integração e
iniciamos a operação de duas novas parcerias no Varejo offline:
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Temos investido para reforçar nossa rede de coalizão, reflexo desses esforços é a contratação de 4
novas parcerias com Varejistas regionais e nacionais ainda no 1T21:

As parcerias firmadas neste trimestre estão em fase de integração.
A expansão dos negócios com a Vivo reforça nossa rede de coalizão por meio da ampliação do
engajamento do público-alvo da parceria.

Marketplace
Em Marketplace reforçamos nosso posicionamento na plataforma de marketing afiliado (GDO) através
de ações que potencializam o engajamento dos nossos clientes, como ações promocionais com oferta
de condições de acúmulo mais vantajosas, cross-sell com cashback na Conta Dotz e aumento de oferta
de cupons.
Como resultado dessas ações, observamos evolução expressiva na frequência de compras no trimestre
que cresceu 29% no comparativo com o mesmo período de 2020, conforme apresentado no gráfico
abaixo:

Este crescimento, combinado ao aumento de ticket médio, teve reflexo direto no volume de vendas
afetadas pela nossa plataforma. O GMV da plataforma GDO (Ganhe Dotz Online) cresceu 62% na
comparação com o primeiro trimestre de 2020.
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A evolução desses indicadores é percebida, embora ainda de forma parcial, no Faturamento gerado
por esta frente de negócios que apresentou crescimento de 33% na comparação com o primeiro
trimestre de 2020. Dada a dinâmica do setor de e-commerce, os prazos de processamento das compras
online no programa Dotz, varia entre 40 a 50 dias. Assim, espera-se que uma parcela do GMV capturado
no 1T21 tenha impacto sobre o Faturamento apenas no 2T21.
Com propósito de aumentar nossa participação no mercado online e ampliar os canais de interação
dos nossos clientes com o Programa Dotz, procuramos sempre expandir nossa base de parceiros, que
já passa de 100 e-commerces, e os canais de contato. Dentre as iniciativas neste sentido, destacam-se
no 1º trimestre de 2021 a conclusão da integração da nosso marketplace de trocas ao SuperApp Dotz
e o início da frente para a exploração comercial por meio da atual parceria com Banco do Brasil, com a
disponibilização de campanha digital da plataforma de marketing afiliado da Dotz no atual Canal de
Vantagens do App BB para públicos específicos e períodos determinados.
Por último, continuamos investindo na Loja Dotz que representa importante estratégia de crescimento
do nosso negócio de Marketplace no futuro.

Tech Fin
No primeiro trimestre de 2021, o foco da Dotz na frente de TechFin foram os cartões co-branded
ofertados para base de clientes do Programa através das parcerias com Banco do Brasil e Banco BV.
Nosso modelo de venda de cartões, até o momento, consiste em ofertar o produto para clientes préaprovados, considerando os dados coletados no Programa Dotz que permitem definir o perfil de
consumo destes clientes e ser mais assertivo na abordagem.
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A base de cartões ativos atingiu o patamar de 170 mil cartões no 1T21. Consideramos ativos, neste
caso, clientes que transacionaram com o cartão e estavam adimplentes no período de 12 meses da
data-base. Esta base de cartões ativos do 1T21 apresentou crescimento de 90% no comparativo com o
mesmo trimestre do ano anterior e de 16% em relação ao 4T20.

Este portfólio ativo de clientes com cartões co-branded transacionou nos últimos 12 meses R$ 953
milhões.
Com relação a Conta Dotz, destacam-se as evoluções nas alternativas de pagamento. Além das
transações tradicionais, como transferências (já integradas ao Pix), pagamento de contas e compras
através de CPF-token, fortalecemos a funcionalidade de compras através de QR code em parceria com
a bandeira Elo e habilitamos a possiblidade de pagamentos com duas moedas na mesma transação
(pontos Dotz + R$).
Nossa base de Super App ultrapassou o patamar de 1,1 milhão downloads em março de 2021,
crescimento médio mensal de 54% desde abril de 2020. A base de contas cadastradas para utilização
das funcionalidades financeiras (compras, transferências e pagamentos) do Super App atingiu a marca
de 489 mil, crescimento médio mensal de 50% desde abril de 2020.
Nosso posicionamento como Tech Fin será potencializado por meio do Acordo de Cooperação de
Negócios firmado com o Ant Group. Acreditamos que o know-how deste parceiro irá acelerar a
exploração dos ativos construídos ao longo dos anos, como por exemplo base de clientes, casos de
uso, unique data e parcerias, para oferta de soluções de Tech Fin cada vez mais robustas.
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Faturamento Dotz
O Faturamento do 1T21 foi de R$ 51,3 milhões versus Faturamento de R$ 52,3 milhões no 1T20, redução
de 2,1%. Esta variação foi impactada por pontos específicos concentrados na frente de Loyalty
conforme detalhado a seguir. As frentes de Marketplace, especialmente a plataforma GDO, e Tech Fin
apresentaram crescimento robustos em relação ao primeiro trimestre de 2021, já refletindo a evolução
apresentada dos indicadores operacionais.
O Faturamento de Marketplace cresce 4,5% em relação ao 1T20, atingindo R$ 4,5 milhões. O resultado
desta frente no 1T21 é composto por dois negócios principais, GDO (plataforma de marketing afiliado)
e Dotz+Cash (compra de pontos pelo consumidor final para completar volume necessário para trocas).
O Faturamento da plataforma GDO apresentou evolução de 33% em relação ao 1T20, refletindo os
crescimentos observados tanto em frequência de compras como em GMV já detalhados. Para esta
frente, dado o prazo médio de 40 a 50 dias para processamento das compras na plataforma Dotz, ainda
é esperado incremento no Faturamento no 2T21 oriundo de transações realizadas no 1T21.
A frente de Dotz+Cash é muito focada em trocas por passagens aéreas. A segunda onda de Covid e o
prolongamento das restrições afetaram fortemente esta linha de negócios. Na comparação com o 1T20,
período que não foi fortemente afetado pela pandemia, o Faturamento de Cash+Dotz apresentou
redução de 59%.
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A frente de Tech Fin, impulsionada pelo desempenho do portfolio de cartões co-branded, atingiu
Faturamento de R$ 4,6 milhões no 1T21 versus R$ 2,1 milhões no 1T20, crescimento de 119%.

Com estes desempenhos, as frente de Marketplace e TechFin aumentaram a representatividade na
composição do Faturamento da Dotz em relação ao mesmo período de 2020, atingindo a participação
de 18% sobre o Faturamento total da Dotz, crescimento de 45%. Esta evolução é reflexo dos
investimentos realizados nos últimos exercícios para viabilizar estes negócios.
Com relação a Loyalty, o Faturamento do 1T21 foi 6,3% inferior ao 1T20, atingindo R$ 42,1 milhões.
Três fatores principais explicam esta evolução:
•

O esperado fim do Faturamento do legado Split Fee: modalidade de emissão em que o ponto
emitido era faturado em dois momentos. Na emissão, faturava-se o equivalente ao spread do
ponto e no resgate, o equivalente ao custo de troca. Esta modalidade esteve disponível apenas
para parceria com o Banco do Brasil e a última emissão neste formato ocorreu em julho de 2016.
Portanto desde julho de 2020 não há mais Faturamento decorrente da troca desses pontos. No
1T20, esta modalidade contribuiu com R$ 0,9 milhão para o Faturamento.

11

DOTZ SA | Resultados 1Q21
•

•

Campanhas Promocionais com instituições financeiras. Em 2020, iniciamos estas ações no 1T20
e em virtude dos impactos da pandemia paralisamos este tipo de oferta no restante do ano. Para
2021, retomamos este tipo de campanhas em maio com programação para mantê-la ao longo
do ano. Esta linha de Faturamento correspondeu a R$ 1,9 milhões no 1T20.
O Faturamento do 1T20 foi parcialmente afetado pelas restrições de circulação impostas pelas
medidas de controle da pandemia. Como esta linha está diretamente relacionada às atividades
do Varejo físico, a segunda onda da Covid ainda impactou as emissões do Programa Dotz nesta
frente.

A nova parceria com o grupo Ant Fin, o fortalecimento de relação estratégica com a Vivo, os novos
contratos comerciais e a evolução das soluções da plataforma (cartões co-branded e Conta Dotz) são
alavancas importantes para o crescimento da frente de Loyalty que já apresenta indicadores de
retomada após um período de estabilidade.
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Capítulo 3: Dados Financeiros
Receita Líquida
A receita líquida do 1T21 apresentou estabilidade em relação ao 1T20, totalizando R$ 25,4 milhões,
crescimento de 0,2%.
R$ mil
Receita de breakage
Receita de spread
Receita de resgate
Receita de resgate (split fee)
Receita de serviços
Impostos e deduções sobre vendas
Custos de resgates de pontos Dotz
Receita líquida

1T20

1T21

17.926
8.160
30.513
8.707
271
(3.232)
(36.996)
25.349

15.122
10.546
25.734
606
(3.171)
(23.434)
25.403

Importante destacar a evolução dos componentes da receita líquida no período.
•

•

•
•
•

Devido ao diferimento da receita contábil em 48 meses, o crescimento das linhas de Marketplace
e TechFin não estão capturadas no 1T21. Além disso, os novos parceiros em Loyalty e o reinício
da operação de projetos especiais também são esperados para gerar resultados a partir do 2T21.
Redução de receitas de resgate:
o Término do legado da operação Split fee, contribuindo para uma redução de R$ 8,7
milhões no total de receitas de resgate
o Redução do volume de resgate em canais físicos (trocas nos pontos de venda), impactada
pelas restrições impostas pela pandemia
A redução de receitas de resgate foi compensada por queda proporcional nos custos de resgate
O somatório de receitas de spread e de breakage apresentou estabilidade com variação de 1,6% na comparação com o 1T20
A receita de serviços apresentou crescimento de 123,6% na comparação do 1T20

Lucro Bruto
O Lucro Bruto do 1T21 totalizou R$ 23 milhões, aumento de 4,1% em relação ao 1T20. O aumento foi
resultado da redução de 26,5% nos custos operacionais relacionados a integração dos parceiros.
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A margem bruta ajustada, medida como a relação entre Lucro Bruto e Receita Líquida antes de Custos
de Resgates, atingiu o patamar de 47% no 1T21.

Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas
O 1T21 foi marcado pelo início das ações para fortalecer a base de parceiros da coalizão e para
realização de campanhas promocionais, dois fatores essenciais para manutenção e fortalecimento do
engajamento da base de clientes. Em função desta estratégia as despesas comerciais do 1T21
apresentaram crescimento de 23% em comparação com 1T20, levando ao aumento de 12% no total de
despesas totais do período.

EBITDA
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O EBITDA do 1T21 foi negativo em R$8,3 milhões, aumento de 38% em relação ao 1T20. Este
desempenho é reflexo do aumento das despesas operacionais, conforme detalhado acima.
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Glossário
BB: Banco do Brasil
BV: Banco BV
CEF: Caixa Econômica Federal
Faturamento: indicador operacional calculado pelo somatório de (i) multiplicação de pontos emitidos
pelo preço unitário do ponto vendido e (ii) fees de serviços. O faturamento referente a emissão de
pontos é reconhecido como receita ao longo do prazo de vigência dos pontos, receitas de spread e
breakage reconhecidas em 48 meses e receita de resgate reconhecida no momento da troca.
GDO: Ganhe Dotz Online, plataforma de marketing afiliado
GMV: Gross Merchandise Value, volume de vendas afetadas pelos parceiros comerciais
LTM: Last Twelve Months, período de 12 meses anteriores a data de medição
TPV: Total Payment Volume, volume transacionado pelos meios de pagamento (cartões de crédito)
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Anexos
Balanços Patrimoniais
31 de março de 2021 e 31 de março de 2020
(Em milhares de reais)
Consolidado
31/03/2021

31/12/2020

Caixa e equivalentes de caixa

92.834

109.782

Contas a receber de clientes

23.461

24.880

6.798

6.335

678

736

4.504

1.995

975

660

129.250

144.388

1.423

1.417

877

925

Intangível

52.580

53.036

Total do ativo não circulante

54.880

55.378

184.130

199.766

Ativo

Circulante

Tributos a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Despesas antecipadas
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Partes relacionadas
Imobilizado

Total do ativo
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Balanços Patrimoniais
31 de março de 2021 e 31 de março de 2020
(Em milhares de reais)
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Partes relacionadas a pagar
Adiantamentos de clientes
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Debêntures
Receitas diferidas e prêmios a distribuir
Contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Adiantamentos de clientes
Debêntures
Bônus de subscrição
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas
Partes relacionadas a pagar
Receitas diferidas e prêmios a distribuir
Provisão para demandas administrativas e judiciais
Provisão para perdas em investimentos
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido atribuído aos
acionistas controladores
Capital social
Reservas de capital
Prejuízos acumulados
Participação de acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Consolidado
31/03/2021
31/12/2020
26.788
31.090
3.209
550
13.422
4.075
181.432
55.257
315.823

32.162
31.785
3.897
648
9.377
3.487
18.414
186.617
49.982
336.369

4.952
8.040
94.282
17.594
3.234
4.070
7.487
117.340
381
257.380

5.555
8.040
71.551
17.594
3.487
4.010
7.283
112.992
601
231.113

3
(36.405)
(352.671)
(389.073)
(389.073)

3
(37.115)
(330.604)
(367.716)
(367.716)

184.130

199.766
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Demonstrações dos Resultados
Períodos de 3 meses findos em 31 de marços de 2021 e 2020 respectivamente
(Em milhares de reais, exceto prejuízo/ação)
Consolidado
31/03/2021 31/03/2020
Receita líquida
Custo operacional
Lucro bruto

25.403
(2.353)
23.050

25.349
(3.202)
22.147

Despesas comerciais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas e despesas operacionais
Equivalência patrimonial
Prejuízo antes do resultado financeiro

(11.087)
(23.975)
185
(11.827)

(8.955)
(22.738)
(35)
(9.581)

Despesas financeiras
Receitas financeiras
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Prejuízo do período

(10.415)
458
(21.784)
(283)
(22.067)

(18.605)
1.358
(26.828)
(461)
(27.289)

(22.067)
-

(26.992)
(297)

Resultado atribuível aos acionistas controladores
Resultado atribuível aos acionistas não controladores
Prejuízo básico e diluído por ação (em R$)
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Períodos de 3 meses findos em 31 de marços de 2021 e 2020 respectivamente
(Em milhares de reais)
Consolidado
31/03/2021 31/03/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes por:
Depreciação e amortização
Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais
Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação
duvidosa
Equivalência patrimonial
Pagamento baseado em ações
Juros, derivativos, variações cambiais e monetárias
Outros ajustes ao lucro

(21.784)

(26.828)

3.546
(220)

3.560
-

(26)
710
9.448

798
17.251

2

(1)

Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Contas a receber
Tributos a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Despesas antecipadas
Partes relacionadas
Outros créditos
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas
Receitas diferidas e prêmios a distribuir
Partes relacionadas
Outras obrigações
Caixa consumido pelas operações
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais

1.444
(463)
58
(2.508)
(6)
(316)

8.293
1.418
731
(4.271)

(695)
(98)
336
4.105
(838)
(484)
600
(7.189)
(283)
(7.472)

(7.467)
2.152
(1.720)
884
(738)
91
131
(5.716)
(461)
(6.177)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento de capital em subsidiária
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos

(3.042)
(3.042)

(2.021)
(2.021)

(521)
(5.458)
(455)
(6.434)
(16.948)
109.782
92.834

634
(4.932)
(603)
(4.901)
(13.099)
149.511
136.412

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Capital de giro/risco sacado
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Juros pagos
Captação de empréstimos de partes relacionadas
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial
Saldo final
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Contatos RI
ri.dotz.com.br
ri@dotz.com
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