TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 07.073.027/0001-53
NIRE 35.300.344.511
Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, nº 490 – Mogi das Cruzes, SP

ANEXO 19
AQUISIÇÃO DE CONTROLE
Anexo em cumprimento ao artigo 19 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
relativo à aprovação da aquisição do controle da Expertise Consultoria e Treinamento em
Tecnologia da Informação e de Processos Ltda. a ser deliberada em AGE de 13 de julho de 2010.
1.

Descrever o negócio.

A Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A., sociedade empresária por ações de
capital aberto, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Prefeito
Carlos Ferreira Lopes, 490, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.073.027/0001-53 (“Companhia”) vem
informar a seus acionistas e ao mercado que celebrou, em 05 de maio de 2010, Contrato de
Compra e Venda (“Contrato”) com os sócios da Expertise Consultoria e Treinamento em
Tecnologia da Informação e de Processos Ltda. (“Expertise”), uma subsidiária da Expertise
Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas Ltda. (“Expertise Tecnologia”), por meio do qual a
Companhia adquirirá a totalidade das quotas da Expertise, ou seja, 1.573.651 (um milhão,
quinhentas e setenta e três mil, seiscentas e cinqüenta e uma) quotas representativas de 100% (cem
por cento) do capital social da Expertise (“Operação”).
2.
Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação da
assembléia.
De acordo com o artigo 256, inciso I da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, a compra, por
companhia aberta, do controle de qualquer sociedade mercantil, depende de deliberação da
assembléia geral da compradora, especialmente convocada para conhecer da operação, quando o
preço de compra constituir para a compradora investimento relevante, como é o caso da Operação.
3.

Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:

a.
Informar o nome e qualificação.
EXPERTISE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
DE PROCESSOS LTDA., sociedade simples limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº
08.076.455/0001-00, com sede social na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada das
Gloxínias, 15, 2º Andar, Centro Comercial.
b.
Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas.
O capital social da Expertise é de R$1.573.651,00 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil,
seiscentos e cinqüenta e um reais), dividido em 1.573.651 (um milhão, quinhentos e setenta e três
mil, seiscentas e cinqüenta e uma) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, totalmente
livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus ou gravames, distribuídas na seguinte

proporção entre seus sócios:
Quotistas / Vendedores
Número de Quotas
Homero Sebusiani
645.197
Alexandre Magno Vasquez
645.197
Mello
Expertise Tecnologia
283.257
Total
1.573.651

Valor Nominal (R$)
645.197,00
645.197,00

Porcentagem
41%
41%

283.257,00
1.573.651,00

18%
100%

c.
Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua
participação no capital social, caso sejam partes relacionadas, tal como definidas pelas regras
contábeis que tratam desse assunto.
Vide item “b” imediatamente acima sobre os controladores da Expertise. Além disso, o capital
social da Expertise Tecnologia é dividido da seguinte forma:
Quotistas
Número de Quotas
Homero Sebusiani
250.000
Alexandre Magno Vasquez
250.000
Mello
Total
500.000

Valor Nominal (R$)
250.000,00
250.000,00

Porcentagem
50%
50%

500.000,00

100%

A Companhia não é parte relacionada com qualquer dos controladores diretos ou indiretos da
Expertise.
d.
Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido,
informar:
i.
Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em que são negociadas, nos
últimos 3 (três) anos
Não aplicável. As quotas da Expertise não são negociadas em bolsa ou mercado de balcão.
ii.
Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são negociadas,
nos últimos 2 (dois) anos.
Não aplicável. As quotas da Expertise não são negociadas em bolsa ou mercado de balcão.
iii.
Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em que são negociadas, nos
últimos 6 (seis) meses.
Não aplicável. As quotas da Expertise não são negociadas em bolsa ou mercado de balcão.
iv.
Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias.
Não aplicável. As quotas da Expertise não são negociadas em bolsa ou mercado de balcão.
v.
Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação estiver disponível;
Não disponível.
vi.
Valor do lucro líquido anual nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado
monetariamente.
Prejuízo de R$ 12.644,76 para o exercício de 2009*
Lucro de R$ 34.310,97 para o exercício de 2008 *

*Valores atualizados pelo IGPM/FGV acumulado até 31.5.2010.
4.

Principais termos e condições do negócio, incluindo:

a.
Identificação dos Vendedores
(i) HOMERO SEBUSIANI, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de
identidade RG nº 4.234.815 SSP-SP e do CPF nº 514.735.268-68, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, 443,
Apto. 181 (“Homero”); (ii) ALEXANDRE MAGNO VASQUEZ MELLO, brasileiro, casado,
analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 514.660 SSP-SP e do CPF nº
184.965.801-30, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda
Grajaú, 248, Apto. 34 (“Alexandre”); e (iii) EXPERTISE TECNOLOGIA EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA., sociedade simples limitada, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 02.704.211/0001-30, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Alameda Rio Negro, 1.105, 2º Andar, Alphaville.
b.
Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas.
1.573.651 (um milhão, quinhentas e setenta e três mil, seiscentas e cinqüenta e uma) quotas
representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Expertise.
c.
Preço total.
O valor da Operação é equivalente a R$ 7,9 milhões, sujeito aos ajustes previstos no Contrato.
Poderão ser pagas, ainda, parcelas adicionais do preço, no montante de até R$ 14,1 milhões,
sujeito aos ajustes previstos no Contrato e dependendo do atendimento de determinadas metas de
faturamento da Expertise.
d.
Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe.
Se o preço final da Operação permanecer em R$ 7,9 milhões, o preço da aquisição por ação será de
aproximadamente R$5,00 (cinco reais). Se for atingido o preço máximo de R$ 22 milhões, o preço
por ação será de aproximadamente R$14,00 (quatorze reais).
e.
Forma de pagamento.
O valor da Operação deverá ser pago mediante a emissão, por ordem da Companhia em benefício
dos Vendedores, de cheque administrativo nominal ou transferência eletrônica disponível (TED) às
contas correntes de titularidade dos Vendedores, na proporção detida por cada um no capital social
da Expertise.
f.
Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio.
O fechamento da Operação está sujeito às seguintes condições precedentes - A) Condições
Precedentes às Obrigações da Companhia: (i) manutenção das declarações e garantias dos
Vendedores; (ii) não ocorrência de fatos relevantes que destruam todos os parte dos ativos
envolvidos na Operação; (iii) cessão da posição contratual da Expertise Tecnologia para a
Expertise em determinados Contratos de Prestação de Serviços Técnicos na área da tecnologia da
informação celebrados com instituições financeiras que são clientes da Expertise Tecnologia; e (iv)
cessão dos ativos operacionais da Expertise Tecnologia para a Expertise, livres de ônus ou
gravames. B) Condições Precedentes às Obrigações dos Vendedores: (i) manutenção das
declarações e garantias da Companhia; e (ii) não exercício do direito de desistência pela
Companhia.
g.

Resumo das declarações e garantias dos vendedores.

As declarações e garantias dos Vendedores abrangem os seguintes pontos a seguir expostos que
cobrem a Expertise e, em casos específicos a Expertise Tecnologia, na medida da participação da
Expertise Tecnologia na prestação de serviços para instituições financeiras que são suas clientes:
(i) poder e autorização para celebrar o Contrato; (ii) efeito vinculante da assinatura do Contrato;
(iii) inexistência de violação na assinatura do Contrato e existência de consentimentos à Operação;
(iv) participação societária na Expertise e direitos inerentes às quotas sociais; (v) legalidade da
constituição da Expertise e regularidade de sua operação; (vi) participação em outras sociedades
que não a Expertise e eventuais filiais; (vii) veracidade e exatidão das demonstrações financeiras,
livros e registros, ativos e passivos da Expertise; (viii) exatidão na declaração e boa-fé no
pagamento das contas a receber e a pagar da Expertise; (ix) não declaração e/ou distribuição de
lucros e juros sobre capital próprio desde a constituição da Expertise; (x) regularidade com todas
as leis e regulamentos trabalhistas e previdenciários aplicáveis à Expertise; (xi) regularidade das
obrigações tributárias pela Expertise ou pela Expertise Tecnologia; (xii) não existência de qualquer
processo ou ação cível, penal ou administrativa, arbitragem ou inquérito público pendente contra a
Expertise ou contra a Expertise Tecnologia; (xiii) não existência de quaisquer apólices de seguro e
não obrigatoriedade de contratar seguro em razão de obrigações assumidas em contratos; (xiv) não
figuração como parte de qualquer contrato, acordo, garantia ou compromisso que afete de qualquer
forma o Contrato e seu objeto e não existência de qualquer aviso de inadimplemento, ou de
rescisão parcial ou total com relação aos contratos de prestação de serviços com instituições
financeiras; (xv) não existência de contratos com partes relacionadas; (xvi) titularidade e exatidão
dos ativos da Expertise declarados no Contrato; (xvii) Não propriedade da Expertise e da Expertise
Tecnologia de quaisquer direitos de propriedade intelectual, patentes, marcas, nomes comerciais e
de domínio, direitos autorais, esquemas, licenças, tecnologia, know how ou software, exceto
conforme listado em documento anexo; (xviii) cumprimento de todos os direitos de Propriedade
Intelectual quanto aos serviços prestados às instituições financeiras clientes e não existência de
demanda resultante de, ou relacionada à, Propriedade Intelectual ajuizada contra a Expertise,
contra a Expertise Tecnologia ou contra os Vendedores; (xix) ausência de eventos extraordinários
até a data de assinatura do Contrato; (xx) contas correntes existentes e inexistência de procurações
outorgadas pela Expertise; (xxi) não existência de corretores ou intermediários com relação às
operações contempladas no Contrato; (xxii) existência de certidões negativas (ou positivas com
efeito de negativas) de débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, bem como a Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com
efeito de negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; (xxiii)
premissa de que as informações que constarão do Relatório de Acompanhamento previsto no
Contrato serão baseadas nas propostas técnicas existentes na data do fechamento e estimadas de
modo consistente com as práticas passadas da Expertise, anteriores à data do fechamento.
h.
Regras sobre indenização dos compradores.
Pelo Contrato os Vendedores devem indenizar a Companhia por perdas materializadas decorrentes
de (i) incorreção em suas declarações e garantias; (ii) descumprimento do Contrato; (iii) passivos e
obrigações de responsabilidade dos Vendedores e que afetem o patrimônio da Companhia e da
Expertise, decorrentes de fatos geradores anteriores e posteriores à data do fechamento da
Operação; (iv) passivos e obrigações da Expertise decorrentes de fatos geradores anteriores à data
de fechamento da Operação; (v) execução defeituosa de serviços junto às instituições financeiras
cujos contratos de prestação de serviços serão cedidos para a Expertise antes da data do
fechamento da Operação; e (vi) evicção ou outro vício aplicável às quotas da Expertise de
propriedade dos Vendedores. A indenização devida à Companhia está limitada, pelo Contrato, ao
valor total da aquisição da Expertise e aos prazos prescricionais previstos na legislação.
i.
Aprovações governamentais necessárias.
Para o fechamento da Operação faz-se necessária a aprovação prévia da aquisição da Expertise

pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC, o que ocorreu em 15 de junho de
2010, através de decisão da Ilma. Sra. Mariana Tavares Araújo, secretária de direito econômico do
Ministério da Justiça.
j.
Garantias outorgadas.
Não há garantias.
5.

Descrever o propósito do negócio.

A Expertise atua no mercado de desenvolvimento de sistemas de softwares, serviço que consiste
no desenho e implementação de sistemas que permitem o fluxo de informação dentro de uma
sociedade. A aquisição da Expertise servirá para complementar o portfólio de serviços de
desenvolvimento de sistemas da Companhia, considerando que a Expertise agregará
conhecimento, em particular, em consultoria e mapeamento de processos de negócios, o que
desenvolverá o objeto social da Companhia, expandindo suas atividades no mercado brasileiro.
6.

Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio.

Com base nos dados disponibilizados pelo International Data Corporation (“IDC”) referentes ao
ano de 2008, o mercado brasileiro de serviços de terceirização de tecnologia teve um faturamento
total de R$18,5bilhões (dezoito bilhões e e quinhentos milhões reais). Em 2009, a Companhia e a
Expertise Tecnologia faturaram, respectivamente, R$ 407,6 milhões (quatrocentos e sete milhões e
seiscentos mil reais) e R$ 58,9 mil (cinqüenta e oito mil e novecentos reais) neste segmento. Como
benefício para a Companhia, esta operação complementa o portfólio da área de negócios de
Sistemas Aplicativos da Expertise Tecnologia transferido para a Expertise com uma oferta de
serviços de consultoria, especificação e construção de sistemas, especialmente em tecnologias de
workflow e em arquitetura orientada a serviços (SOA). Também espera-se utilizar essas
competências adquiridas para acelerar o desenvolvimento de soluções cada vez mais integradas de
TI (Tecnologia da Informação) e BPO (Business Process Outsourcing ou Terceirização de
Processos de Negócios). Atualmente esses serviços serão oferecidos pela Companhia a seus
clientes de vários setores da economia, como os segmentos de manufatura, utilities e serviços.
Além disso, os ativos transferidos para a Expertise Tecnologia geraram receita bruta de R$ 22,0
milhões (vinte e dois milhões de reais) em 2009. Em razão disso, a Operação tem por finalidade
expandir a base de clientes da Companhia e aproveitar sinergias na prestação dos serviços,
tornando a Companhia e a Expertise mais competitivas e eficientes no mercado onde estão
presentes grandes players com atuação global.
Estima-se que o custo do negócio seja equivalente ao preço de aquisição da Expertise, adicionado
aos custos com os assessores legais.
O principal risco envolvido no negócio é a eventual negativa dos clientes quanto à transferência
dos contratos comerciais da Expertise Tecnologia para a Expertise, ou a não renovação desses
contratos no futuro.
7.

Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja aprovado.

Caso a Operação não seja aprovada, a Companhia arcará apenas com as despesas referentes a
honorários de seus consultores, tais como advogados dentre outras despesas usualmente incorridas
em negócios correlatos.

8.

Descrever as fontes de recursos para o negócio.

As fontes de recursos para a realização da Operação são o saldo de caixa e a geração de caixa
operacional da Companhia.
9.
Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será
adquirido.
Os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será adquirido é o de
desenvolver as atividades compreendidas no objeto social da Expertise e da Companhia.
10.
Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do negócio.
Os administradores da Companhia recomendam a aprovação da Operação pelo fato de a Expertise
Tecnologia e a Expertise serem empresas sérias e sólidas no mercado da tecnologia da informação;
em decorrência da Expertise Tecnologia possuir estrutura, tecnologia e contratos de prestação de
serviços de informática líquidos e de confiança com instituições financeiras, que seriam
transferidos à Expertise e, por conseqüência, adquiridos pela Companhia se a Operação for
concretizada entre as partes; e pelo fato da Expertise não possuir contingências significativas
apresentadas pelos Vendedores que possam vir a prejudicar a Operação e que as desabone,
representando assim, uma boa oportunidade da Companhia aumentar seu campo de atuação no
mercado brasileiro da tecnologia da informação e otimizar suas atividades: (i) complementando o
portfólio de serviços da área de negócios de Sistemas Aplicativos, (ii) expandir a atuação dos
serviços prestados atualmente para clientes instituições financeiras para outros segmentos da
economia e (iii) acelerar o desenvolvimento de soluções cada vez mais integradas de TI e BPO.
11.
Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:
a.
Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e
b.
Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto.
Inexistente qualquer relação societária.
12.
Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes
relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, com
participações societárias ou outros valores mobiliários ou títulos de dívida da sociedade cujo
controle foi ou será adquirido.
Inexistente.
13.
Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela companhia ou
por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição.
14.

Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação

a.

Informar o nome

b.

Descrever sua capacitação.

c.

Descrever como foram selecionados.

d.
Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis
que tratam desse assunto.

***

