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Relatório do auditor independente sobre a revisão de informações trimestrais - ITR
Aos Administradores e Acionistas da
Westwing Comércio Varejista S.A.
São Paulo - SP

Introdução
Revisamos as informações financeiras intermediárias, da Westwing Comércio Varejista S.A.
(“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo
em 31 de março de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2021 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas
explicativas.
A administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias de acordo
com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela
apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras
intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo
Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias
consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos
financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida
de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em
uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações financeiras intermediárias, incluídas nas informações trimestrais acima referidas, não
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34
aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
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Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA),
referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2021, elaboradas sob a
responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar
para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados
em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão
conciliadas com as informações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável,
e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração
do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos
leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação
às informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.
São Paulo, 13 de maio de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Wilson J. O. Moraes
Contador CRC 1RJ 107.211/O-1
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Westwing Comércio Varejista S.A.
Balanços patrimoniais
Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros
Total do ativo circulante
Não circulante
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Direito de uso – arrendamento mercantil
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Nota

31/03/2021

31/12/2020

3
8

392.300
1.899
29.034
23.265
91
2.541
449.130

29.931
1.899
369
8.872
20.147
91
1.510
62.819

6.437
38.917
23.478
7.266
5.771
81.869

2.246
19.998
2.133
6.114
4.567
35.058

530.999

97.877

34.347
6.066
5.692
3.467
27.395
16.417
3.739
8
97.131

39.583
6.497
7.190
1.416
24.020
3.143
8
81.857

1.183
20.378
6.667
2.369
30.597

3.635
918
5.010
2.109
11.672

470.567
(20.258)
6.302
(53.340)
403.271

40.224
787
(36.663)
4.348

530.999

97.877

4
5

13
12.1
8
6
7

Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Empréstimos
Passivo de arrendamento
Receita diferida
Plano de remuneração baseado em ações
Obrigações tributárias
Partes relacionadas
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos
Passivo de arrendamento
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
Obrigações tributárias
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Custos de transação – oferta pública inicial de ações
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

9
10
8
11
20
12.2
18

10
8
13
12.2
14

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Westwing Comércio Varejista S.A.
Demonstrações do resultado
Trimestres findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
Nota
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas

31/03/2021

31/03/2020

15
16

60.575
(32.807)
27.768

33.052
(17.537)
15.515

16
16

(20.107)
(32.662)

(9.144)
(7.495)

(25.001)

(1.124)

1.524
(1.682)
(158)

2.329
(3.524)
(1.195)

(25.159)

(2.319)

8.482

(234)

(16.677)

(2.553)

(0,1775)
(0,1668)

(0,0359)
(0,0359)

Prejuízo antes do resultado financeiro e do imposto de
renda e contribuição social
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro

17
17

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

12

Prejuízo do período
Prejuízo por ação - básico (expressos em Reais)
Prejuízo por ação - diluído (expressos em Reais)

19
19

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Westwing Comércio Varejista S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Trimestres findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
31/03/2021

31/03/2020

Prejuízo do período
Outros resultados abrangentes

(16.677)
-

(2.553)
-

Total do resultado abrangente do período

(16.677)

(2.553)

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Westwing Comércio Varejista S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Trimestres findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

(-) Custos de
transação –
oferta inicial
de ações

Capital
social
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Reserva de capital
Pagamento
baseado em
ações

Ágio na
emissão de
ações

Prejuízos
acumulados

Total

39.819

-

-

-

(48.364)

(8.545)

-

-

-

-

(2.553)

(2.553)

Saldos em 31 de março de 2020

39.819

-

-

-

(50.917)

(11.098)

Saldos em 31 de dezembro de 2020

40.224

-

787

-

(36.663)

4.348

48

-

331
-

5.184
-

(16.677)

5.232
331
430.295
(20.258)
(16.577)

1.118

5.184

(53.340)

403.271

Prejuízo do período

Exercício de opções de plano de remuneração baseado em ações (Nota 20)
Plano de remuneração baseado em ações (Nota 20)
Aumento de capital - oferta pública inicial de ações (IPO) (Notas 1 e 14)
Custos de transação relacionados à oferta pública inicial de ações (Nota 14)
Prejuízo do período
Saldos em 31 de março de 2021

430.295
-

(20.258)
-

470.567

(20.258)

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Westwing Comércio Varejista S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Trimestres findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
2021

2020

(25.159)

(2.319)

2.411
2.038
443
1.678
599
31
185
(51)
16.748

934
128
(42)
261
138
2.379
102
(2.163)
-

(20.605)
(5.156)
(1.031)
(4.191)
(5.236)
(431)
856
3.374
(21)
(33.518)

2.753
(2.915)
(2.289)
(32)
3.631
120
(1.118)
3.255
2.823

(1.470)
(1.489)
(2.959)

(677)
(629)
(1.306)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de derivativos
Exercício de opções de plano de remuneração baseado em ações
Oferta pública inicial de ações (IPO), líquido de custos da transação
Empréstimos contratados
Amortização de empréstimos - principal
Amortização de empréstimos – juros
Pagamentos de passivo de arrendamento
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamento

420
5.232
399.601
(3.945)
(221)
(2.241)
398.846

6.436
(9)
(680)
5.747

Aumento do caixa e equivalentes de caixa

362.369

7.264

Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa
No início do período
No final do período
Aumento do caixa e equivalentes de caixa

29.931
392.300
362.369

4.336
11.600
7.264

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
Ajuste para conciliar o resultado ao caixa:
Depreciação e amortização
Provisão (reversão) para realização de estoques
Provisão (reversão) para devoluções de vendas
Provisão para risco fiscais, cíveis e trabalhistas
Juros sobre contratos de arrendamentos
Variação cambial sobre empréstimos
Juros sobre contrato de empréstimos
Valor justo de instrumentos financeiros derivativos
Plano de remuneração baseado em ações
Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber de clientes
Estoques
Outros ativos
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Receita diferida
Pagamentos de processos cíveis e trabalhistas
Fluxo de caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado
Adições ao intangível
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Westwing Comércio Varejista S.A.
Demonstrações dos valores adicionados
Trimestres findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
31/03/2021
Receitas
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

31/03/2020

76.438
76.438

41.965
41.965

(66.057)
(32.461)
(33.436)
(160)
10.381

(25.074)
(17.758)
(7.206)
(110)
16.891

(2.411)
(2.411)

(934)
(934)

Valor adicionado líquido produzido

7.970

15.957

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

1.524
1.524

2.329
2.329

Valor adicionado total a distribuir

9.494

18.286

(9.494)

(18.286)

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.

(12.192)
(10.653)
(970)
(569)

(6.634)
(4.466)
(1.858)
(310)

Impostos, Taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

(11.516)
(1.621)
(9.423)
(472)

(10.474)
(4.697)
(5.511)
(266)

Remuneração de capitais de terceiros
Aluguéis
Despesas financeiras
Outros

(2.462)
(836)
(1.500)
(126)

(3.731)
(237)
(1.067)
(2.427)

Remuneração de capitais próprios
Prejuízos

16.677
16.677

2.553
2.553

Insumos adquiridos de terceiros
Custos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda/recuperação de ativos
Valor Adicionado Bruto
Retenções
Depreciação e amortização

Distribuição do valor adicionado

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Westwing Comércio Varejista S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias
31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional
A Westwing Comércio Varejista S.A. (“Companhia” ou “Westwing”) é uma sociedade anônima
com sede na Avenida Queiroz Filho, 1700 - Vila Hamburguesa, cidade de São Paulo - SP. A
Westwing era uma empresa Eireli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) até
setembro de 2020, e teve sua denominação alterada para sociedade anônima em 29 de
setembro de 2020, em conexão com a intenção da Companhia de registro na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
A Westwing foi fundada na Alemanha em abril de 2011 e chegou ao Brasil em novembro do
mesmo ano. Em outubro de 2018, o fundo de Private Equity Axxon Group comprou a operação
brasileira, tornando-se o controlador da Companhia.
A Companhia tem como objeto social a comercialização de móveis, artigos para decoração,
roupas e acessórios em geral majoritariamente através de seu website e de suas plataformas
para aplicativos mobile. Seu modelo de vendas é baseado em curadorias, onde todos os dias são
lançadas cerca de seis novas campanhas com temas diversos, com 50 a 400 produtos diferentes
cada.
A Companhia é reconhecida por seus clientes como inovadora e que apresenta com frequência
produtos de qualidade e diversificados. A Companhia que é altamente inserida no setor de ecommerce, desenvolve a cada ano novas soluções tecnológicas para que a experiência de
compra de seus clientes seja cada vez melhor.
A Administração da Companhia já colocou em prática um plano estratégico de crescimento e
desenvolvimento de novos negócios atrelados a Home and Living, cuja expectativa para os
próximos 5 anos é de adicionar valor à Companhia contribuindo com os demais fatores.
Situação econômico-financeira
Em 31 de março de 2021, a Companhia apresentou capital circulante líquido positivo de
R$351.999 (negativo de R$19.038 em 31 de dezembro de 2020). A evolução do capital circulante
foi derivada principalmente da oferta pública inicial de ações comentada abaixo. A Administração
da Companhia possui expectativa, baseada em suas projeções de resultado e fluxo de caixa
futuros, de auferir lucros operacionais e de gerar fluxos de caixa positivos, os quais serão
suficientes para manter o capital circulante líquido positivo.
Oferta pública inicial (Initial Public Ofering - “IPO”)
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de fevereiro de 2021 foi aprovado
aumento de capital social no montante de R$430.295 em decorrência de oferta pública de ações,
que resultou na emissão de 33.099.562 ações ordinárias com preço de emissão unitário de
R$13,00 (treze reais). Considerando este aumento de capital e a venda de ações secundárias
detidas pelo controlador, após o IPO, 98,8% das ações da Companhia estão disponíveis para
negociação no mercado por meio da B3, bolsa de valores de São Paulo, sob o código de
negociação “WEST3”.
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Westwing Comércio Varejista S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias
31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
COVID-19
Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde - OMS decretou que o surto do
Coronavírus (COVID-19) configura uma pandemia em escala global. A pandemia já demonstrou
ter impactos relevantes, incluindo o fechamento de estabelecimentos comerciais, criação de
condições desafiadoras de trabalho e dificuldades da cadeia de suprimentos, podendo afetar a
disponibilidade de determinadas mercadorias comercializadas pela Companhia.
A Companhia adotou durante 2020 uma série de medidas visando mitigar os impactos gerados
pelo Covid-19 em suas operações que continuam em vigor no trimestre findo em 31 de março de
2021, incluindo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

instituição de comitês extraordinários visando maior celeridade na tomada de decisão e na
reação da Companhia a eventuais novos desafios decorrentes da pandemia;
adoção de medidas de preservação de caixa, para permitir que a Companhia tenha os
recursos necessários para suas operações enquanto perdurar a crise gerada pela pandemia;
alinhamento de estruturação e logística com nossos fornecedores, buscando mitigar
eventuais impactos adversos nos serviços de entrega em domicílio;
emprego de home-office para trabalhadores nas áreas administrativas, em observância aos
protocolos estabelecidos pelas autoridades públicas competentes; e
para os funcionários que trabalham no centro de distribuição, a Companhia implantou os
protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades públicas competentes.

Nenhum ajuste foi efetuado nas informações financeiras trimestrais em decorrência dos efeitos
da Covid-19. Entretanto, para fins de divulgação, seguindo as orientações dos Ofícios
Circulares/CVM/SNC/SEP nº 02/20 e nº 03/20, e levando em consideração o cenário econômico
e os riscos e incertezas advindos dos impactos do Covid-19, a Companhia revisou as estimativas
contábeis relacionadas abaixo:
(i)

Perdas estimadas do contas a receber:
A Companhia historicamente não constitui provisão para créditos de liquidação duvidosa,
devido os seus recebíveis estarem substancialmente em operadoras de cartões,
minimizando o risco do não recebimento. O advento do COVID-19 não teve impacto na
forma de venda dos produtos, que continua concentrada em operadoras de cartões. Dessa
forma, a Covid-19 não teve impacto em relação a esse assunto.

(ii) Valor de recuperação dos estoques:
Em relação ao valor de recuperação dos estoques, a Companhia não apurou nenhuma
oscilação relevante em relação aos custos de aquisição. A margem bruta manteve-se estável
em relação a 2020.
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Westwing Comércio Varejista S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias
31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
(iii) Realização de imposto de renda diferido ativo:
O incremento de nossas atividades de e-commerce, motivadas inclusive pela pandemia,
proporcionou o reconhecimento de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos,
cuja recuperabilidade está baseada em estudos de lucros tributários futuros estimados pela
administração.
(iv) Avaliação de não recuperação dos ativos imobilizados, intangíveis e direitos de uso
imobiliários:
Não foi observada nenhuma evidência que afete a recuperação desses ativos.
(v) Identificação dos descontos obtidos em contratos de arrendamento que estão relacionados
com a Covid-19:
A Companhia não teve nenhum desconto recebido dos locadores nos contratos de
arrendamento. Portanto, não houve impacto nas informações financeiras.
Dada a natureza das vendas da Companhia, feitas substancialmente por meio de e-commerce,
as operações têm se mostrado resilientes aos efeitos da pandemia, sendo observado um
crescimento das vendas no trimestre findo em 31 de março de 2021, quando comparado ao
mesmo período de 2020. Além disso, a Companhia vem adotando estratégias de preservação do
caixa e, com a oferta pública de ações, captou um volume relevante de recursos financeiros para
fortalecer a posição de caixa e permitir investimentos para expansão.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As informações financeiras intermediárias foram preparadas de acordo com a Deliberação CVM
nº 673/11, que estabelece o conteúdo mínimo de uma demonstração financeira intermediária e
os princípios para reconhecimento e mensuração para demonstrações completas ou
condensadas de período intermediário.
As informações financeiras intermediárias, nesse caso, têm como objetivo prover as informações
trimestrais com base nas últimas demonstrações financeiras anuais completas. Portanto, elas
focam em novas atividades, eventos e circunstâncias e não duplicam informações previamente
divulgadas, exceto quando a Administração julga relevante a manutenção de uma determinada
informação. As informações financeiras intermediárias aqui apresentadas foram preparadas com
base nas políticas contábeis e métodos de cálculo de estimativas adotados na elaboração das
demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
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Westwing Comércio Varejista S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias
31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
2.1. Declaração de conformidade e base de preparação
As informações financeiras intermediárias foram elaboradas e apresentadas de acordo com
o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, emitido pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), e de acordo com a norma internacional IAS 34 –
Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (“IASB”),
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
aplicáveis à elaboração das informações trimestrais.
As informações financeiras intermediárias foram elaboradas com base no custo histórico,
exceto por certos instrumentos financeiros, que foram mensurados pelos seus valores justos.
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca
de ativos.
As informações trimestrais de 31 de março de 2021 foram aprovadas pela Administração em
13 de maio de 2021.
2.2. Novos pronunciamentos, interpretações e alterações adotados
Não foram emitidas ou alteradas normas ou interpretações que ainda não estejam vigentes
que possam, na opinião da Companhia, quando da sua adoção, ter impacto significativo no
resultado ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia.

3. Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa não possuem restrições para uso, têm vencimento
original de curto prazo, são de alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e não estão sujeitos a risco de mudança de valor.

Caixa pequeno
Bancos
Aplicações financeiras

31/03/2021

31/12/2020

3
6.247
386.050
392.300

3
961
28.967
29.931

As aplicações financeiras são representadas em sua maioria por aplicações em fundos de
investimento de baixo risco que buscam rentabilidade próxima a variação do CDI, aplicações em
CDBs e operações compromissadas (somente o montante de R$4.044 representa aplicações
financeiras em fundos cambiais). O conjunto das aplicações são substancialmente remuneradas
por taxas que resultam em média entre 96% a 110% do Certificado de Depósito Interbancário
(CDI) (85% a 101% do CDI em 31 de dezembro de 2020).
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4. Contas a receber
A rubrica possui saldo substancialmente composto por vendas parceladas por meio de cartão de
crédito, conforme demonstrado abaixo:

Operadoras de Cartão
Intermediação de negócios
Provisão para devoluções

31/03/2021

31/12/2020

25.864
3.750
(580)
29.034

5.726
4.502
(1.356)
8.872

31/03/2021

31/03/2020

Movimentação da provisão para devolução

Saldo inicial
Provisões
Baixas por devoluções efetivas
Saldo final

1.356
443
(1.219)
580

621
(42)
(51)
528

Composição por vencimento
31/03/2021
A vencer em até 30 dias
31 a 60
61 a 90
91 a 120
> 120 dias

8.184
3.487
7.010
4.707
5.646
29.034

31/12/2020
5.214
266
383
227
2.782
8.872

A Companhia não tem necessidade de constituição de perdas com recebíveis, devido os seus
recebíveis estarem substancialmente em operadoras de cartões, minimizando o risco do não
recebimento.
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5. Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, inferiores ao valor de realização.
Quando aplicável, é constituída uma provisão para redução ao valor líquido de realização dos
estoques.

Mercadoria para revenda
Mercadoria em poder de terceiros
Estoque em trânsito
Mercadoria de terceiros
Embalagens em estoque
(-) Provisão para ajuste ao valor de realização dos estoques (i)

31/03/2021

31/12/2020

18.388
1.387
2.807
213
1.733
(1.263)
23.265

15.630
1.771
1.579
230
1.825
(888)
20.147

(i) Dentro do ciclo normal das atividades, alguns produtos vendidos são posteriormente devolvidos pelos clientes ou
então possuem um giro lento de realização. Caso estejam em perfeito estado e prontos para revenda, esses
produtos podem ser revendidos por preços abaixo de seu custo de aquisição. Dessa forma, uma provisão é
efetuada para ajustar os estoques ao seu valor recuperável.

Movimentação da provisão
31/03/2021
Saldo Inicial
Provisões (reversões)
Baixa por realização efetiva das perdas
Saldo final

13

888
2.038
(1.663)
1.263

31/03/2020
119
128
(107)
140
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6. Imobilizado
Taxas de depreciação anual

Máquinas e
equipamentos

Veículos

Móveis e
utensílios

Equipamentos
de informática

Instalações e
benfeitorias

Outros

Total

10%

20%

10%

20%

33%

10%

-

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Adições
Depreciação
Saldos em 31 de março de 2020

979
409
(38)
1.350

141
(2)
139

666
4
(37)
633

913
251
(77)
1.087

89
9
(9)
89

98
4
(3)
99

2.886
677
(166)
3.397

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Adições
Depreciação
Saldos em 31 de março de 2021

1.929
877
(66)
2.740

193
(8)
185

1.390
26
(59)
1.357

2.290
527
(157)
2.660

215
41
(25)
231

97
(1)
(3)
93

6.114
1.470
(318)
7.266

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo
(-) Depreciação acumulada
Valor residual

2.463
(534)
1.929

275
(82)
193

2.356
(966)
1.390

4.102
(1.812)
2.290

1.659
(1.444)
215

145
(48)
97

11.000
(4.886)
6.114

Saldos em 31 de março de 2021
Custo
(-) Depreciação acumulada
Valor residual

3.340
(600)
2.740

275
(90)
185

2.382
(1.025)
1.357

4.629
(1.969)
2.660

1.700
(1.469)
231

144
(51)
93

12.470
(5.204)
7.266

A Companhia não possui ativos dados em garantias a terceiros. A Administração não identificou
indicadores de potencial não recuperação dos ativos imobilizados.

7. Intangível
Taxa de amortização

Licenças e
softwares
20% a.a.

Software desenvolvido
internamente
20% a.a.

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Adições
Amortização
Saldos em 31 de março de 2020

106
12
(8)
110

1.399
617
(20)
1.996

1.505
629
(28)
2.106

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Adições
Amortização
Saldos em 30 de março de 2021

131
32
(11)
152

4.436
1.457
(274)
5.619

4.567
1.489
(285)
5.771

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Custo
(-) Amortização acumulada
Valor residual

507
(376)
131

4.991
(555)
4.436

5.498
(931)
4.567

Saldo em 31 de março de 2021
Custo
(-) Amortização acumulada
Valor residual

539
(387)
152

6.448
(829)
5.619

6.987
(1.216)
5.771

A Administração não identificou indicadores de potencial não recuperação dos ativos intangíveis
em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020.
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8. Arrendamentos
Direito de uso
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Novos contratos
Depreciação
Remensuração
Saldos em 31 de março de 2020

2.866
30
(740)
512
2.668

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Novos contratos
Depreciação
Saldos em 31 de março de 2021

2.133
23.153
(1.808)
23.478

Passivo de arrendamento a pagar
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Novos contratos
Pagamentos
Apropriação de juros
Remensuração
Saldos em 31 de março de 2020

3.040
30
(680)
138
512
3.040

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Novos contratos
Pagamentos
Apropriação de juros
Saldos em 31 de março de 2021

2.334
23.153
(2.241)
599
23.845

Passivo circulante
Passivo não circulante

3.467
20.378

Na rubrica direito de uso, estão registrados os contratos de locação da Companhia, que se
referem a imóveis onde estão instalados a loja, centro de distribuição e prédio administrativo. A
amortização é calculada em bases lineares pelo prazo vigente do contrato, mais uma renovação,
quando aplicável, sendo contabilizada em resultado, conforme sua natureza, em despesa de
vendas ou gerais e administrativas.
Tais contratos tem uma duração de locação que varia de 1 a 5 anos e normalmente são
renovados por pelo menos mais um período do contrato sem alterações relevantes em seus
termos e condições. Além disso, esses contratos determinam que os pagamentos mínimos são
reajustados anualmente pelos índices de inflação, que variam de acordo com as negociações
com o locador.
Como garantia a esses contratos firmados, a Companhia possui aplicações financeiras em títulos
de capitalização, no montante de R$1.899.
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A Companhia não possui compromissos relevantes relativos a arrendamentos de curto prazo e
de ativos de baixo valor.
A taxa média ponderada dos juros de empréstimos incremental aplicado no cálculo do desconto
a valor presente dos arrendamentos foi de 9,74% a.a. (10,3% a.a. em 31 de dezembro de 2020),
apurada sobre as transações históricas de captação de recursos obtida pela Companhia junto a
instituições financeiras e ajustes de risco e garantias.
O valor de arrendamentos a pagar vincendo a longo prazo está assim distribuído:
Pagamentos
Pagamentos mínimos em 2022
Pagamentos mínimos em 2023
Pagamentos mínimos em 2024
Pagamentos mínimos em 2025
Total
Ajuste a valor presente dos pagamentos mínimos
Valor presente dos pagamentos mínimos

4.673
6.231
6.231
5.872
23.007
(2.629)
20.378

Crédito potencial
de PIS e COFINS
432
576
576
543
2.127

Informações adicionais – Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 2, 2019
Em conformidade com o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N°02/2019, a Companhia adotou
como política contábil os requisitos do CPC06 (R2) / IFRS 16 na mensuração e remensuração do
seu direito de uso, procedendo o uso da técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a
inflação.
Para resguardar a representação fidedigna da informação frente aos requerimentos do CPC06
(R2) e para atender as orientações das áreas técnicas da CVM, são fornecidos os saldos
passivos sem inflação, efetivamente contabilizado (fluxo real x taxa nominal), e a estimativa dos
saldos inflacionados nos períodos de comparação (fluxo nominal x taxa nominal).
Demais premissas, como o cronograma de vencimento dos passivos e taxas de juros utilizadas
no cálculo estão divulgadas em outros itens desta mesma nota explicativa, assim como os
índices de inflação são observáveis no mercado, de forma que os fluxos nominais possam ser
elaborados pelos usuários das informações financeiras intermediárias.

16

Westwing Comércio Varejista S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias
31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
A comparação dos saldos dos fluxos de arrendamentos, com e sem a projeção de inflação, está
demonstrada abaixo:
Passivo de arrendamento
Projeção real e taxa nominal (contabilizado)
Projeção nominal e taxa nominal

31/03/2021

2022

2023

2024

2025

23.478
24.284

18.225
19.834

13.288
14.968

8.763
10.192

3.845
4.606

599
523

480
523

372
419

264
307

134
160

Despesa de Depreciação do direito de uso
Projeção real e taxa nominal (contabilizado)
Projeção nominal e taxa nominal

1.808
1.870

1.237
1.346

1.234
1.390

1.234
1.435

1.216
1.457

Total de Despesa
Projeção real e taxa nominal (contabilizado)
Projeção nominal e taxa nominal

2.407
2.393

1.717
1.869

1.606
1.809

1.498
1.742

1.350
1.617

Encargos Financeiros
Projeção real e taxa nominal (contabilizado)
Projeção nominal e taxa nominal

9. Fornecedores
Fornecedores nacionais
Mercadorias de terceiros

31/03/2021

31/12/2020

34.134
213
34.347

39.353
230
39.583

10. Empréstimos
Instituição
Itaú
Itaú
Itaú
CEF

Operação
Empréstimo - Res. 4131
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro

Encargos efetivos

Vencimento

31/03/2021

31/12/2020

Var. cambial + 4,01%a.a.
9,77% a.a.
9,12% a.a.
CDI + 0,43%a.m.

17/02/2021
20/06/2022
05/09/2022
24/03/2023

5.598
1.277
6.875

1.718
6.638
1.323
1.146
10.825

5.692
1.183

7.190
3.635

Passivo circulante
Passivo não circulante

As linhas de financiamento externo na modalidade Resolução 4131 (atrelados à variação do Euro
mais juros de 3 a 4% ao ano) foram liquidadas durante o primeiro de trimestre de 2021. Os
derivativos (NDF) de mesmo montante e prazo, utilizados para proteção dos efeitos da variação
cambial, também foram liquidados no mesmo período.
Não há cláusulas restritivas (covenants) associadas a estes empréstimos.
O montante registrado como não circulante tem seu vencimento durante o exercício de 2022
(após 31 de março).
Os contratos possuem como garantia recebíveis da Companhia.
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11. Receita diferida
31/03/2021
20.985
6.410
27.395

Adiantamento de clientes
Vendas faturadas em trânsito

31/12/2020
20.366
3.654
24.020

Adiantamento a clientes refere-se a vendas realizadas nas plataformas de e-commerce que
ainda não foram faturadas para os clientes.
Vendas faturadas em trânsito refere-se a vendas faturadas, mas que ainda não foram entregues
aos clientes, estando em poder da transportadora ou em rota de entrega. Essas vendas são
reconhecidas somente após a entrega efetiva aos clientes.

12. Imposto de renda e contribuição social diferidos e obrigações tributárias
12.1. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Com base em projeções de lucros tributáveis, em 2020, a Administração registrou o
imposto de renda e contribuição social diferidos ativos sobre prejuízos fiscais, base
negativa de contribuição social e diferenças temporárias. A composição é como segue:

Saldos ativos (passivos)
Prejuízo fiscal e base negativa de
contribuição social
Provisão para riscos fiscais, cíveis e
trabalhistas
Provisão para bônus a funcionários
Variação cambial não realizada
Provisão para devolução de vendas
Provisão plano de remuneração
baseado em ações
Outras diferenças temporárias
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31/12/2020

Movimentação
Patrimônio
Resultado
líquido

31/03/2021

16.214

3.215

8.939

28.368

1.703
664
589
461

564
(426)
(589)
(264)

-

2.267
238
197

367
19.998

4.442
1.540
8.482

1.497
10.436

4.442
3.405
38.917
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A compensação dos prejuízos fiscais acumulados fica restrita ao limite de 30% do lucro
tributável gerado em determinado exercício fiscal. A Companhia estima que o saldo de
imposto de renda diferido será consumido conforme demonstrado a seguir:
Exercício
2022
2023
2024
2025

3
2.388
8.406
28.120
38.917

12.2. Obrigações tributárias
31/03/2021

31/12/2020

IPI
ICMS
PIS
COFINS
PIS e COFINS sobre despesas de propaganda (i)
Outros

105
1.817
84
442
2.369
1.291
6.108

71
1.333
119
550
2.109
1.070
5.252

Circulante
Não circulante

3.739
2.369

3.143
2.109

(i) A Companhia está discutindo judicialmente o direito de crédito de PIS e COFINS sobre despesas de
propaganda, e está depositando em juízo os montantes relativos a essa discussão.

12.3. Conciliação da alíquota efetiva
31/03/2021
(25.159)
34%

(2.319)
34%

8.554

788

Ajustes para cálculo pela alíquota efetiva:
Despesas permanentemente indedutíveis
Créditos fiscais não constituídos
Outros
Imposto de renda e contribuição social
Alíquota efetiva

(13)
(59)
8.482
34%

(10)
(779)
(233)
(234)
10%

Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido

8.482

(234)
-

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
Alíquota nominal
Crédito de imposto de renda e contribuição social às
alíquotas da legislação
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13. Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas e depósitos judiciais
13.1. Depósitos judiciais
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Saldos em 31 de março de 2020

1.592
52
(20)
1.624

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Adições
Baixas
Saldos em 31 de março de 2021

2.246
4.191
6.437

Os depósitos efetuados no trimestre referem a (i) R$260 correspondente a discussão do Pis e
Cofins sobre despesas com propaganda, integralmente provisionados (Nota 12.2); (ii) R$3.444
referente a discussão do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) sobre as vendas para outros
Estados. Considerando o entendimento dos advogados da Companhia, nenhuma provisão foi
registrada sobre esse montante; e (iii) R$481 relativo a discussão da inconstitucionalidade da
cobrança de contribuições ao sistema S (Senai, Sebrae, Sesi, Senac) pela alíquota de 5,8%
sobre a folha de pagamento, enquanto no entendimento da administração, essas contribuições
devem ser limitadas a 20 salários-mínimos. Considerando o entendimento dos advogados da
Companhia, nenhuma provisão foi registrada sobre esse montante
13.2. Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos
governamentais envolvendo questões fiscais, trabalhistas e cíveis. A Administração possui um
sistema de monitoramento de suas ações judiciais e administrativas, conduzido por advogados
externos.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, efetua a análise das
demandas judiciais e constitui provisão em montante julgado suficiente para cobrir as perdas
prováveis.
Movimentação das provisões
Cíveis

20

Trabalhistas

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Provisões
Pagamentos
Saldos em 31 de março de 2020

278
306
584

2.509
(45)
2.464

2.787
261
3.048

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Provisões (reversões)
Pagamentos
Saldos em 31 de março de 2021

436
174
(8)
602

4.574
1.504
(13)
6.065

5.010
1.678
(21)
6.667
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A provisão para demandas trabalhistas refere-se substancialmente a processos de excolaboradores e terceiros requerendo indenizações e verbas previdenciárias e riscos
relacionados a vínculo empregatício.
As causas cíveis se referem a reclamações efetuadas por consumidores dentro do âmbito do
Código de Defesa do Consumidor.
Causas avaliadas como perda possível
31/03/2021

31/12/2020

238
30
268

Trabalhista
Cível

191
30
221

A natureza das contingências não provisionadas são as mesmas para as quais foram efetuadas
as provisões e descritas anteriormente, mudando apenas o prognóstico de perda nos processos.

14. Patrimônio líquido
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em 31 de março de 2021 era composto por
109.476.801 ações ordinárias (71.577.114 ações 31 de dezembro de 2020), como segue:
Valores
31/03/2021
31/12/2020
Ações negociadas no mercado (Free Float)
Acionistas controladores, administradores e beneficiários do plano
de pagamento baseado em ações

Participação
31/03/2021
31/12/2020

464.920

-

98,8%

-

5.647
470.567

40.224
40.224

1,2%
100,0%

100%
100%

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de janeiro de 2021, os acionistas
aprovaram a emissão de 4.800.125 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preço de emissão de R$1,09 (um Real e
nove centavos) por ação, totalizando o montante de R$5.232, em razão do exercício de opções
de compra de ações outorgadas no Primeiro Plano descrito na Nota 20. Do valor do total do
preço de emissão, R$48 foram destinados à conta do capital e R$5.184 à conta de reserva de
capital.
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Oferta pública de ações
Em 3 de fevereiro de 2021, a Companhia realizou a oferta pública de distribuição primária e
secundária de 79.438.948 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ao preço de R$13,00 (treze reais) por
ação, perfazendo o total de R$1.032.706, sendo:
(i) 33.099.562 novas Ações de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e
(ii) 46.339.386 ações de emissão da Companhia e de titularidade dos acionistas vendedores
(“Oferta Secundária”).
Em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 9 de fevereiro de 2021, foi aprovado
aumento de capital social no montante de R$430.295 em decorrência de oferta pública de ações,
que resultou na emissão de 33.099.562 ações ordinárias acima referidas.
Os custos incorridos na transação, no montante de R$30.694, referentes a comissão dos bancos,
advogados, consultores e auditores, foram contabilizados em conta específica redutora de
patrimônio líquido, líquidos dos efeitos tributários, no montante de R$ 10.436.

15. Receita operacional líquida
Receita bruta de vendas de mercadorias
Receita de intermediação de negócios
Cancelamentos e devoluções (ii)
Perdas e chargeback (i)
Impostos

31/03/2021

31/03/2020

78.668
1.517
(3.253)
(494)
(15.863)
60.575

40.372
965
628
(8.913)
33.052

(i) As perdas por chargeback referem-se a vendas efetuadas através do cartão de crédito para as quais o titular do cartão não
reconhece a transação e, portanto, são canceladas.
(ii) Considera o efeito de reconhecimento do cutoff calculado sobre as vendas faturadas e ainda não entregues.
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16. Custos e despesas operacionais
31/03/2021

31/03/2020

Custo das mercadorias
Provisão para perdas dos estoques
Custos de armazenagem
Salários e encargos trabalhistas
Embalagens
Despesas com fretes e transportes
Produção e Conteúdo
Despesas com marketing
Despesas com taxa de utilização de cartão de crédito
Gastos com prestadores de serviços (a)
Depreciações e amortizações
Gasto com informática
Gastos com materiais de escritório
Outros custos e despesas (b)

(32.086)
(536)
(186)
(13.060)
(753)
(5.566)
(618)
(3.880)
(1.549)
(18.130)
(2.412)
(1.992)
(437)
(4.371)
(85.576)

(17.337)
(110)
(90)
(7.256)
(421)
(2.696)
(292)
(894)
(1.071)
(986)
(648)
(235)
(917)
(1.223)
(34.176)

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas

(32.807)
(20.107)
(32.662)
(85.576)

(17.537)
(9.144)
(7.495)
(34.176)

(a) Nessa rubrica está incluído o montante de R$16.417, relativo ao plano de remuneração baseado em ações
concedido a prestadores de serviços (vide Nota 20)
(b) Refere-se a gastos com condomínio, energia elétrica, água, limpeza, manutenção das instalações e de
equipamentos, entre outros.
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17. Resultado financeiro
Receita financeira
Rendimento sobre aplicações financeiras
Descontos obtidos
Ganho com derivativo (NDF) sobre empréstimos
Despesas financeiras
Juros sobre antecipação de recebíveis
Juros sobre contrato de arrendamento
Juros sobre empréstimo
Variação cambial sobre empréstimos
Outras despesas financeiras

31/03/2021

31/03/2020

1.247
226
51
1.524

13
121
2.195
2.329

(716)
(599)
(185)
(31)
(151)
(1.682)

(852)
(85)
(130)
(2.363)
(94)
(3.524)

(158)

(1.195)

18. Partes relacionadas
Mútuo com parte relacionada
Com a incorporação reversa da controladora direta, a Companhia assumiu a obrigação de mútuo
a pagar em aberto com a parte relacionada Khepri Participações Ltda., no montante de R$8.
Sobre esse mútuo, não incide taxa de juros.
Remuneração da Administração
A remuneração da Administração ocorre por meio de pagamento de pró-labore, remuneração
variável anual e plano de saúde, conforme abaixo:
31/03/2021
Remuneração fixa anual
Benefícios
Bônus anual
Pagamento baseado em ações
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865
71
401
182
1.519

31/03/2020
590
71
661
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19. Lucro (prejuízo) por ação
Os acionistas aprovaram em 29 de setembro de 2020 a conversão das quotas da Companhia em
ações. Neste ato as quotas foram convertidas em ações ordinárias em uma razão de 1 quota
para 1,7874 ações.
Conforme requerido pelo CPC 41 / IAS 33 - Resultado por ação, os cálculos do resultado básico
e diluído por ação foram ajustados retrospectivamente para o trimestre findo em 31 de março de
2020 para refletir o novo número de ações.
O quadro a seguir apresenta a determinação do prejuízo por ação com base nas ações na média
ponderada das ações ordinárias em circulação utilizadas para calcular o lucro básico e diluído
por ação em cada período apresentado, já considerando o ajuste retrospectivo:
31/03/2021
Prejuízo atribuído aos acionistas controladores
Quantidade média ponderada de ações no período
Prejuízo por ação – básico (expressos em Reais)

(16.677)
93.965.864
(0,1775)
31/03/2021

Prejuízo atribuído aos acionistas controladores
Quantidade média ponderada de ações no período
Prejuízo por ação – diluído (expressos em Reais)

(16.677)
99.969.651
(0,1668)

31/03/2020
(2.553)
71.172.000
(0,0359)
31/03/2020
(2.553)
71.172.000
(0,0359)

Em 31 de março de 2021, o único instrumento financeiro que proporciona diluição é plano de
remuneração baseado em ações, entretanto, não foi considerado no cálculo considerando a
posição de prejuízo do período. Não há instrumentos financeiros que proporcionariam diluição
em 31 de março de 2020.

20. Plano de remuneração baseado em ações
Primeiro Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia
Devido à incorporação da controladora Kedar, a Companhia sucedeu o plano de remuneração
baseado em ações anteriormente registrado naquela entidade para os executivos-chave da
Companhia. O plano, antes da incorporação, foi aprovado em 1 de junho de 2019, nos termos do
contrato de outorga de opção de compra de ações firmado com os executivos. Com a outorga de
opções de compra de ações, foram aprovadas 8.271.190 opções de compra de ações da Kedar
concedidas para os executivos.
A titularidade das opções de conversão de ações será transferida aos participantes em
proporções iguais de 25%, em cada aniversário do plano, ao longo de 4 anos após a data da
25

Westwing Comércio Varejista S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias
31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
outorga. A transferência é sujeita ao participante ter permanecido ao longo do respectivo período
atuando dentro de suas funções na Companhia.
O preço do exercício a ser pago pelos participantes pelas opções vestidas é de R$1,0429 (um
Real e quatro centavos) por ação (R$1,1125 – um real e onze centavos - na data da outorga
corrigido pela variação do IPCA até 31 de março de 2021, conforme previsto no regulamento do
Plano).
A tabela a seguir apresenta uma relação das informações dos modelos utilizados para o cálculo
do valor justo na data de outorga:
Média ponderada do valor justo da opção na data da mensuração (R$)
Taxa de retorno livre de risco (%)
Prazo de vida esperado das opções
Modelo utilizado

0,0590
3,30%
01/06/2027
Monte Carlo

Para o cálculo da volatilidade, foi considerada a volatilidade histórica de empresas comparáveis
em períodos compatíveis com o tempo de vida das ações para cada lote.
O valor justo das opções concedidas totalizou R$ 487 na data da outorga, sendo os executivos
responsáveis pela compra das opções pelo referido valor justo.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2020, foi aprovada a
proposta de alteração desse plano, onde a Companhia passou a figurar exclusivamente como
responsável pelos cumprimentos das obrigações oriundas do plano.
Em Reunião do Conselho de Administração realizada na mesma data, foi aprovada a proposta de
aditamento ao plano, onde as ações que eram da Kedar foram substituídas por ações da
Companhia, na razão de uma ação Kedar = 1 ação da Companhia. Não houve alteração no
preço de exercício. O plano passou a ser denominado de “Primeiro Plano de Outorga de Opção
de Compra de Ações da Companhia”.
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de janeiro de 2021, foram exercidas
4.800.125 opções, pelo preço médio de R$1,09 (um Real e nove centavos) por opção. Em 31 de
março de 2021, o saldo de opções em aberto a serem exercidas é de 3.471.065 opções, sendo a
vigência contratual da média ponderada remanescente para as opções de ação de seis meses,
encerrando-se, portanto, durante 2021.
Segundo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de novembro de 2020 foi aprovado o
segundo programa de remuneração baseada em ações. Em Reunião do Conselho de
Administração realizada na mesma data, foram outorgadas 2.395.634 opções concedidas à alta
Administração, divididos em quinze lotes distintos.
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As opções poderão ser exercidas a partir do dia 31 de dezembro de 2020, sendo que as datas de
maturação do período de aquisição de direito (vesting period) subsequentes ocorrerão
trimestralmente. Em 30 de junho de 2024, todas as opções estarão maturadas (vested).
O preço do exercício global a ser pago pelos executivos pelas opções vestidas em cada
aniversário é de R$0,50 (cinquenta centavos).
Durante o período, não houve opções exercidas, vencidas ou canceladas.
A vigência contratual média ponderada remanescente para as opções de ação restantes em 31
de março de 2021 era de 2,1 anos. O valor justo médio ponderado das opções outorgadas
durante o período era de R$0,7948 (setenta e nove centavos). O preço de exercício para as
opções remanescentes no fim do período era de R$0,50 (cinquenta centavos).
A tabela a seguir apresenta uma relação das informações dos modelos utilizados para cálculo do
valor justo dos quinze lotes outorgados:

Lote

Quantidade
de opções

Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4
Lote 5
Lote 6
Lote 7
Lote 8
Lote 9
Lote 10
Lote 11
Lote 12
Lote 13
Lote 14
Lote 15

403.335
100.617
100.617
100.617
100.617
100.617
100.617
100.617
100.617
278.959
74.518
74.518
74.518
74.518
610.336

Média
ponderada do
valor justo na
data da
mensuração
(em Reais)
0,8044
0,8088
0,8087
0,8090
0,7914
0,7926
0,7957
0,7919
0,7936
0,7923
0,7890
0,7866
0,7910
0,7891
0,7782

Taxa de
retorno livre
de risco (%)

Volatilidade
anual (%)

Prazo de vida
esperado das
opções
(meses)

3,26%
3,71%
4,14%
4,58%
4,93%
5,22%
5,57%
5,87%
6,12%
6,30%
6,48%
6,65%
6,78%
6,91%
7,00%

59,90%
56,10%
52,84%
50,60%
48,54%
47,63%
46,85%
45,39%
44,86%
43,95%
43,66%
42,78%
42,54%
41,68%
41,62%

Maturado
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42

O modelo utilizado pelos especialistas contratados pela Companhia para elaboração do cálculo
foi o Monte Carlo, sendo a média ponderada do preço das ações da Companhia no montante de
R$2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos). Para o cálculo da volatilidade, foi considerada a
volatilidade histórica de empresas comparáveis em períodos compatíveis com o tempo de vida
das ações para cada lote.
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Terceiro Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de novembro de 2020 foi aprovado o
terceiro programa de remuneração baseada em ações da Companhia.
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de janeiro de 2021, foram préaprovadas outorgas de 1.660.948 opções à alta Administração e estipulado que os termos e
condições para aquisição do direito ao exercício das opções (vesting), metas individuais ou
coletivas a serem cumpridas, preços de outorga, normas sobre restrições à transferência das
opções, dentre outros, seriam deliberados pelo Conselho de Administração da Companhia após
o IPO, caso ocorresse. Até 31 de março de 2021, o Conselho de Administração ainda não definiu
e aprovou esses temas, motivo pelo qual não houve a mensuração e reconhecimento contábil
deste plano.
Plano de remuneração baseado em ações com terceiros
Em novembro de 2020, a Companhia assinou contratos de compromisso de pagamento a
consultores por serviços prestados. O pagamento era condicionado à ocorrência de eventos de
liquidez, tais como oferta pública de ações. O pagamento será efetuado com base na diferença
entre o preço da venda das ações apurado no evento de liquidez e o preço base determinado
nos contratos. Com a realização do IPO em fevereiro de 2021 e considerando que o pagamento
será efetuada em dinheiro aos participantes, a Companhia registrou no passivo a obrigação
correspondente, no montante de R$16.417, tendo como contrapartida as despesas
administrativas.
Despesas com os planos de remuneração baseado em ações
Durante o trimestre findo em 31 de março de 2021, a Companhia reconheceu R$16.748 de
despesa relativa aos planos de remuneração baseado em ações, sendo R$16.417 relativo ao
plano concedido a terceiros e R$331 relativos ao primeiro e segundo planos de ações
concedidos aos executivos. Uma vez que há a expectativa de desembolso de caixa, o plano
concedido a terceiros teve como contrapartida uma provisão no passivo circulante, enquanto os
planos concedidos aos executivos tiveram como contrapartida à conta de reserva de capital, pois
sua liquidação será por meio de instrumentos de patrimônio (equity settled).
Expectativa de reconhecimento de despesas futuras (aplicável apenas para o primeiro e segundo
plano de ações concedidos aos executivos)
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Exercício social

Efeito no
resultado

2021 (demais trimestres)
2022
2023
2024

741
415
218
70
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21. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
21.1. Classificação dos instrumentos financeiros por categoria
Valor justo hierárquico
Os instrumentos financeiros reconhecidos pelo valor justo podem ser mensurados em níveis
de 1 a 3, com base no grau em que o seu valor justo é cotado, conforme abaixo:
Nível 1: a mensuração do valor justo é derivada e preços cotados (não corrigido) nos
mercados ativos, com base em ativos e passivos idênticos.
Nível 2: a mensuração do valor justo é derivada de outros insumos cotados incluídos no
Nível 1, que são cotados através de um ativo ou passivo, quer diretamente (ou seja,
como os preços) ou indiretamente (ou seja, derivada de preços).
Nível 3: a mensuração do valor justo é derivada de técnicas de avaliação que incluem um
ativo ou passivo que não possuem mercado ativo.
A classificação dos ativos e passivos financeiros é determinada no momento de seu
reconhecimento inicial de acordo com o CPC 48 / IFRS 9.
Os quadros a seguir apresentam os ativos e passivos por categoria:
Classificação por
categoria

Hierarquia de
valor justo
31/03/2021

31/12/2020

Ativos financeiros

Valor justo por meio do
resultado
Valor justo por meio do
Aplicações financeiras
resultado
Valor justo por meio do
Instrumentos financeiros derivativos resultado
Contas a receber de clientes
Custo amortizado
Depósitos judiciais
Custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa

Passivos financeiros
Fornecedores
Empréstimos
Passivo de arrendamento
Partes relacionadas
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Classificação por
categoria
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

Nível 2
Nível 2
Nível 2
-

392.300
1.899
-

29.931
1.899

29.034
6.437
429.670

369
8.872
2.246
43.317

Hierarquia de
valor justo
31/03/2021

31/12/2020

34.347
6.875
23.845
8
65.075

39.583
10.825
2.334
8
52.750

-
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Os ativos e passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado aproximam-se dos
respectivos valores justos, pois são ajustados por provisões, valores presentes e/ou
atualizados por taxas de mercado pós-fixadas.
Não houve alteração entre os níveis de hierarquia para determinação do valor justo o
trimestre findo em 31 de março de 2021.
21.2. Gestão de risco
Não houve alterações quanto as políticas ou processos durante os trimestres findos em 31
de março de 2021 e 2020.
Os instrumentos financeiros são contratados conforme definido em política interna e
aprovado pela Administração cujo propósito é proteger a Companhia dos riscos de mercado.
O objetivo principal da administração de capital é assegurar a continuidade dos negócios e
maximizar o retorno aos acionistas.
A Companhia utiliza capital próprio e de terceiros para o financiamento de suas atividades,
sendo que a utilização de capital de terceiros visa otimizar sua estrutura de capital. A
Companhia monitora sua estrutura de capital e a ajusta considerando as mudanças nas
condições econômicas. A Companhia apresenta a seguinte estrutura de capital:
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Instrumentos financeiros derivativos ativo
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Índice de alavancagem (%)

31/03/2021

31/12/2020

(392.300)
(1.899)
8
6.875
23.845
(363.471)
394.686
-92%

(29.931)
(1.899)
(369)
8
10.825
2.334
(19.032)
4.348
-438%

No curso normal das suas operações, a Companhia é exposta aos seguintes riscos
relacionados aos seus instrumentos financeiros:
a) Riscos de mercado
Risco cambial
Até 31 de dezembro de 2020, a Companhia detinha empréstimos em moeda estrangeira
(Euros), protegidos por meio da contratação de derivativos, atrelando os empréstimos a
uma taxa pré-fixada em Reais e, dessa forma, mitigando a exposição cambial para a
Companhia. Durante o primeiro trimestre de março de 2021, tanto os empréstimos em
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moeda estrangeira quanto os derivativos atrelados foram liquidados, não havendo
nenhuma exposição a moeda estrangeira em aberto em 31 de março de 2021.
Em relação às importações de mercadorias, a Companhia possui como política efetuar
um adiantamento parcial quando da solicitação do pedido, e outro adiantamento para a
liberação da mercadoria para transporte para o território nacional. Dessa forma, a
Companhia não possui contas a pagar em aberto em moeda estrangeira que sofra
exposição a risco cambial. Entretanto, há o risco cambial entre a data de desembolso do
primeiro adiantamento e o segundo adiantamento (risco de fluxo de caixa). Para mitigar
esse risco, a partir de 2020 a Companhia passou a efetuar aplicações em fundos
cambiais nos montantes correspondentes aos adiantamentos pendentes de serem
realizados. Dessa forma, há uma exposição cambial decorrente dessas aplicações
financeiras em fundos cambiais, cujo saldo em 31 de março de 2021 era de R$4.044.
Risco de juros
A Companhia utiliza a geração de caixa das atividades operacionais para gerir as suas
operações assim como para garantir seus investimentos e expansão. Para suprir
eventuais necessidades de caixa para desenvolvimento do negócio, a Companhia obtém
empréstimos e financiamentos junto aos maiores bancos do Brasil. Os empréstimos da
Companhia em aberto em 31 de março de 2021 eram pré-fixados, não estando, portanto,
sujeitos a flutuação de taxas.
Dessa forma, a única exposição da Companhia à flutuação de taxas de juros se refere ao
saldo de aplicações financeiras, que são remuneradas com base em percentuais do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
Análise de sensibilidade
Apresentamos, a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros, que descreve os riscos que podem gerar prejuízos materiais
para a Companhia com um Cenário Provável (Cenário Base) e mais dois cenários,
representando 25% e 50% de deterioração da variável de risco considerada, como segue:

Risco
Aplicações financeiras
(equivalentes de caixa)
Aplicações financeiras
(equivalentes de caixa)

31/03/2021

Taxa

Cenário
provável

Resultado financeiro
Cenário
Cenário 25%
50%

(i)

Variação US$
Alta CDI

4.044

US$

(246)

(308)

(369)

382.006

CDI

19.673
19.427

24.591
24.283

29.510
29.141

(i) Para o cenário provável do CDI, foram consideradas as projeções da taxa anual conforme site B3 na data
base de 31 de março de 2021 (2,80% a.a.) para 360 dias. Para o cenário provável do US$, foi considerada
a projeção divulgada em Boletim Focus emitido pelo Banco Central em 1º de abril de 2021 (US$1,00 =
R$5,35).
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Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação
prevista em um instrumento financeiro ou contrato com o cliente, o que levaria a um
prejuízo financeiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades
operacionais (principalmente, com relação ao contas a receber de clientes) e de
empréstimos, incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras, transações
cambiais e outros instrumentos financeiros. No caso de constatação de risco iminente de
não realização destes ativos, a Companhia registra provisões para trazê-los ao seu valor
provável de realização.
b) Risco de liquidez
A Administração analisa as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia
para assegurar que ela tenha caixa suficiente para sua operação.
O quadro abaixo analisa os passivos financeiros, por faixas de vencimento,
correspondentes ao período remanescente entre a data das informações financeiras
intermediárias e a data contratual do vencimento.
Em 31 de março de 2021

Menos de 1 ano

De 1 a 5 anos

34.347
3.467
5.692
43.506

Fornecedores
Passivo de arrendamento
Empréstimos e financiamentos

Em 31 de dezembro de 2020

Menos de 1 ano

Fornecedores
Passivo de arrendamento
Empréstimos e financiamentos

Total

20.378
1.183
21.561
De 1 a 5 anos

39.583
1.416
7.190
48.189

34.347
23.845
6.875
65.067
Total

918
3.635
4.553

39.583
2.334
10.825
52.742

21.3. Mudanças nas atividades de financiamento
Pagamento
de principal / Juros
31/12/2020 liquidação pagos
Passivo de arrendamento
Empréstimos
Derivativos (ativo)
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2.334
10.825
(369)
12.790

(1.854)
(3.945)
420
(5.379)

(387)
(221)
(608)

Novas
captações / Variação
remensurações cambial
23.153
23.153

31
31

Valor
justo
(51)
(51)

Juros 31/03/2021
599
185
784

23.845
6.875
30.720
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Pagamento
de
principal / Juros
31/12/2019 liquidação pagos

Novas
captações / Variação
remensurações cambial

Valor
justo

Juros 31/03/2020

Passivo de
arrendamento
Empréstimos
Derivativos (ativo)

3.040
5.200
(32)

(610)
-

(70)
(9)
-

542
6.436
-

2.379
-

(2.163)

138
102
-

3.040
14.108
(2.195)

Total líquido

8.208

(610)

(79)

6.978

2.379

(2.163)

240

14.953

22. Seguros
A Companhia adota política de contratar seguros em montantes considerados suficientes pela
Administração para cobrir eventuais sinistros sobre seus ativos e/ou responsabilidades. As
principais categorias de seguros estão demonstradas a seguir:

Cobertura

Importância segurada

Seguro empresarial – Salas 23 e 24 Westwing
(Apólice 118 49 4007836)
Chubb Seguros

29/11/2020

29/11/2021

880

Seguro empresarial – Sala 407 Westwing
(Apólice 118 40 4009962)
Chubb Seguros

29/11/2020

29/11/2021

880

Seguro empresarial – Sala 503,504,505
(Apólice)
Chubb Seguros

06/10/2020

06/10/2021

2.892

Seguro empresarial – Loja Vila Madalena
(Apólice 002431297)
Chubb Seguros

07/12/2020

07/12/2021

4.210

Seguro empresarial – HUB Vila Leopoldina
(Apólice 002431297)
Mitsui Sumitomo Seguros

05/10/2020

05/10/2021

3.068

Seguro empresarial – Responsabilidade Civil Administradores (D&O)
(Apólice 02852 2020 0001 0310 0001346
AXA Seguros

27/04/2020

27/04/2021

25.000

18/02/2022

9.500

Seguro empresarial – Salas 501,502,506,508
(Apólice 1180035630)
Chubb Seguros
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Período de vigência
De
Até

18/02/2021

Seguro empresarial – Armazém
(Apólice 01180132757)
Mitsui Sumitomo Seguros

31/05/2020

31/05/2021

17.641

Seguro empresarial – Condomínio Golgi
(Apólice 011801409367)
Mitsui Sumitomo Seguros

18/03/2021

18/03/2022

15.570
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23. Eventos subsequentes
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 5 de abril de 2021, foi aprovada a
emissão de 358.656 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da
Companhia, ao preço de emissão de R$0,50 por ação, totalizando o montante de R$179, em
razão do exercício de opções de compra de ações outorgadas no Segundo Plano descrito na
Nota 20.
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ANEXO
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório de Revisão do
Auditor Independente
Em cumprimento aos incisos V e VI do artigo 25, da Instrução CVM nº 480/09, os abaixo
assinados, Diretores da Westwing Comércio Varejista S.A., sociedade anônima com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Queiroz Filho, 1700 - Torre A 5°
andar - Vila Hamburguesa, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 14.776.142/0001-50 (“Companhia”), declaram
que: reviram, discutiram e concordam com a conclusão do relatório de revisão dos
auditores independentes sobre as informações financeiras intermediárias da Companhia
relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2021.
São Paulo, 13 de maio de 2021.

________________________________
Carlos Andres Alfonso Mutschler Castillo
Diretor Presidente

36

_______________________________
Thiago Andrade Deiab
Diretor de Relação com Investidores

ANEXO
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Informações
financeiras intermediárias
Em cumprimento aos incisos V e VI do artigo 25, da Instrução CVM nº 480/09, os abaixo
assinados, Diretores da Westwing Comércio Varejista S.A., sociedade anônima com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Queiroz Filho, 1700 - Torre A 5°
andar - Vila Hamburguesa, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 14.776.142/0001-50 (“Companhia”), declaram
que reviram, discutiram e concordam com as informações financeiras intermediárias da
Companhia, referentes trimestre findo em 31 de março de 2021.
São Paulo, 13 de maio de 2021.

________________________________
Carlos Andres Alfonso Mutschler Castillo
Diretor Presidente
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