
 
VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ nº 33.839.910/0001-11  

NIRE 35.300.539.087 
Código CVM nº 2480-5 

 
COMUNICADO AO MERCADO 

 
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 

(Ref. Ofício n.º 50/2022/CVM/SEP/GEA-2) 
 
A Vivara Participações S.A. (B3: VIVA3) (“Companhia”), maior rede de joalherias do 
país, em atenção ao Ofício n.º 50/2022/CVM/SEP/GEA-2, datado de 4 de abril de 2022 
(“Ofício”), com referência à notícia veiculada na imprensa, na Revista Isto É Dinheiro, 
intitulada “VIVARA CRESCE, INVESTE E CONQUISTA MAIS BRILHO” (“Notícia”), vem 
apresentar os esclarecimentos solicitados pela Gerência de Acompanhamento de 
Empresas – 2 (“GEA-2”) a respeito de informações constantes da Notícia. 
 
Para melhor compreensão desta manifestação, e em linha com as orientações 
constantes do Ofício, a íntegra do seu conteúdo é abaixo transcrita: 
 

“Ofício n.º 50/2022/CVM/SEP/GEA-2 
Rio de Janeiro, 04 de abril de 2022. 

 
Ao Senhor 
Otavio Chacon do Amaral Lyra 
Diretor de Relações com Investidores 
Vivara Participações S.A. 
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 15º andar, Torre A – Brooklin Paulista 
04711-904 – SÃO PAULO – SP 
Telefone: (11) 3896-0555 
E-mail: ri@vivara.com.br  
  
C/C: Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
E-mails: emissores@b3.com.br; ana.pereira@b3.com.br; ana.zane@b3.com.br 
 
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídia 

  
Prezado Senhor Diretor, 
 
1. Reportamo-nos à notícia veiculada na revista Revista Isto É Dinheiro em 01/04/2022, 
intitulada "VIVARA CRESCE, INVESTE E CONQUISTA MAIS BRILHO", com o seguinte teor: 

mailto:ri@vivara.com.br
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NEGÓCIOS - VIVARA CRESCE, INVESTE E CONQUISTA MAIS BRILHO 
Mesmo com a crise no setor e a alta do preço do ouro, a maior joalheria do Brasil 
mantém planos de expansão.  
Beatriz Pacheco 
Aos 60 anos, a Vivara, maior joalheria do País, com 16% de participação no mercado, 
usou a grandiosidade a seu favor para crescer ante a retração do setor na pandemia. A 
companhia estima que o mercado de joias no Brasil tenha recuado de R$ 13 bilhões em 
2019 para R$ 10 bilhões em 2020, e retomado em parte em 2021, quando alcançou R$ 
11 bilhões em vendas. Em entrevista à DINHEIRO, o CFO Otávio Lyra explica que, com 
80% do segmento nas mãos de pequenas empresas, o maior desafio da indústria nesse 
período foi a escassez de investimentos, o que imprimiu um ritmo tímido à retomada. 
Com estoque diluído e pouco capital, o mercado brasileiro esteve mais suscetível à 
flutuação dos preços de metais e dos diamantes, que voltaram a disparar neste início 
de ano com a guerra na Ucrânia. No caso do ouro, a dinâmica fez o metal saltar de R$ 
150/grama antes da pandemia para um pico de R$ 365/grama, até se estabilizar em 
R$ 300/grama hoje com a queda no dólar.  
Mas esses problemas não apagaram o brilho do grupo. “As dificuldades do ambiente 
podem ser desafiadoras para nós, mas piores para nossos concorrentes desprovidos de 
escala ou capital”, disse Lyra. Depois do IPO que levantou R$ 5,7 bilhões na B3 em 
2019, esse caixa foi fundamental para garantir à Vivara seguir com os planos de 
expansão nesses dois anos e ocupar o vácuo deixado no setor — em toda a economia, 
os pedidos de recuperação judicial cresceram 85% durante a pandemia no País, 
segundo dados da Serasa Experian.  
No ano passado, rumores apontavam que a Vivara estaria negociando a compra da 
H.Stern, sua principal concorrente no mercado, o que a empresa tratou como boato. O 
tema não teve atualizações desde então e, embora não descarte um processo de 
aquisição, Lyra enfatiza que não há perspectiva de concretização no curto prazo. 
“Temos resultados tão bons de crescimento orgânico que, para topar esse risco, 
precisaríamos estar diante de uma grande oportunidade”, afirmou. Há dois anos a 
empresa avalia o mercado brasileiro e, segundo o CFO, nesse período, entendeu que 
um M&A só faria sentido para complementar a base de clientes ou para conectar as 
pontas no seu ecossistema de varejo.  
O crescimento da companhia foi essencial para diluir o aumento dos custos produtivos 
e equilibrar a expansão da rede que, para 2022, deve aumentar a penetração da marca 
Life. Espécie de grife de entrada, a Life nasceu como uma coleção da Vivara em 2011 e 
ganhou vida própria. “Pendemos para o lado que estamos tendo mais resultados”, 
disse Lyra. A rentabilidade da segunda marca é maior porque a empresa internalizou a 
produção das pulseiras (sucesso de vendas no Brasil), e a linha trabalha com um 
portfólio mais resiliente de peças que demandam menos matéria-prima.  
A projeção do grupo para este ano é abrir entre 50 e 60 pontos de venda no País, 
sendo dois terços de lojas Life e o restante, Vivara. A segunda linha expandirá para 
shoppings, enquanto a primeira partirá para o interior, onde ainda não chegou. Na 
crise, Lyra avalia que a linha do luxo mais acessível não sofreu tanto com a alta de 
commodities, diferentemente de concorrentes que dependem de mais recursos e 
sentem mais esse impacto sobre os preços.  
ESTRATÉGIA A Vivara desenhou sua estratégia para a crise apoiada nos 278 pontos de 
venda e na fábrica de Manaus, que, juntos, garantiram um estoque de produtos 
acabados para 12 meses. Com essa estrutura, a companhia conseguiu driblar a compra 



 
de matérias nos períodos mais críticos. A integração vertical do grupo, que opera no 
varejo e na indústria, dá margem ao reaproveitamento de metal. As fábricas 
reprocessam as matérias de produtos de baixo giro e as adaptam em novas peças. Essa 
dinâmica, embora recorrente, é de baixa escala, aponta o CFO, já que o custo da cadeia 
reversa é muito alto. “Temos uma rede capilarizada e produzimos lotes menores para 
ganhar mais eficiência”, afirmou Lyra. 
Ainda que siga otimista para o ano, a Vivara está em um setor sob pressão com o 
aumento dos garimpos ilegais no País. Para enfrentar as cobranças do mercado, a 
empresa vai intensificar a fiscalização na cadeia de fornecedores, o que inclui a 
avaliação dos processos produtivos, qualidade do produto, saúde financeira e os 
programas de gestão de resíduos. Nesse sentido, Lyra avalia a parceria firmada com a 
Anglo Gold Ashanti, uma das maiores mineradoras do mundo, um negócio certeiro. 
“Somos a única fabricante habilitada para comprar deles e todo nosso ouro vem da 
operação de Minas Gerais”, disse o executivo, ao citar que os metais comprados pela 
Vivara possuem certificações de órgãos de controle. Os diamantes, por sua vez, são 
extraídos de minas conhecidas em países fora de zonas de conflito, por meio do 
Processo Kimberley, selo internacional que combate o comércio dos chamados 
diamantes de sangue. 
(grifo nosso) 

 
2. A propósito do trecho em destaque, requeremos a manifestação de V.Sª sobre a veracidade 
das informações prestadas na notícia, e, caso afirmativo, solicitamos informar os motivos pelos 
quais entendeu não se tratar de Fato Relevante, nos termos da Resolução CVM nº 44/21, em 
especial o disposto no inciso XXI do parágrafo único do artigo 2º. Solicitamos, ainda, que a 
Companhia informe em que documentos já arquivados no Sistema Empresas.NET constam as 
informações em destaque na matéria. 
3. Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada por meio do Sistema 
Empresas.NET, categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre 
questionamentos da CVM/B3”. O atendimento à presente solicitação de manifestação por meio 
de Comunicado ao Mercado não exime a eventual apuração de responsabilidade pela não 
divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos da Resolução CVM nº 44/21. 
4. Ressaltamos que, nos termos do artigo 3º da Resolução CVM nº 44/21, cumpre ao Diretor de 
Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e 
entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da 
companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou 
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, 
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à 
negociação. 
5. Além disso, cumpre-nos lembrar que o Formulário de Referência (Item 11. Projeções) deve 
ser atualizado em até 7 (sete) dias úteis contados da alteração ou divulgação de novas 
projeções ou estimativas (inciso IX do § 3º ou inciso V do § 4º do artigo 24 da Instrução CVM 
nº 480/09). 
6. Lembramos também que, caso projeções e estimativas sejam divulgadas, o emissor deve, 
trimestralmente, no campo apropriado do Formulário de Informações Trimestrais – ITR e no 
Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, confrontar as projeções 
divulgadas no Formulário de Referência e os resultados efetivamente obtidos no trimestre, 
indicando as razões para eventuais diferenças (§ 4º do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09).  
7. De ordem da Superintendência de Relações com Empresas, alertamos que caberá a esta 
autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do 



 
art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e no art. 7º, combinado com o art. 8º, da Resolução CVM nº 47/21, 
determinar a aplicação de multa cominatória, sem prejuízo de outras sanções administrativas, 
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo não cumprimento das exigências formuladas, até o dia 
5 de abril de 2022. 
 
Atenciosamente,” 

 
Em atenção ao Ofício, a Companhia ressalta, preliminarmente, que as informações 
repercutidas pela Notícia não caracterizam nem devem ser interpretadas ou 
consideradas como projeções ou divulgação de guidance. 
 
Isso porque as informações destacadas na Notícia, em especial aquelas pertinentes à 
estratégia de expansão da Companhia, com o número planejado para a abertura de 
lojas, consistem essencialmente na repercussão de objetivos constantes do plano de 
expansão da Companhia, já publicamente divulgados e disseminados. 
 
A esse respeito, ressalta-se que na apresentação dos resultados referentes ao exercício 
social de 2021, ainda em 17 de março de 20221, a administração pontuou, em primeiro 
lugar, que o ano de 2021 foi marcado pela aceleração do seu plano de expansão, com 
a inauguração de 41 novas lojas físicas, atingindo o objetivo para o último exercício.  
 
No ensejo, a administração também reforçou o plano de expansão para o exercício de 
2022, seja marcado pelo declarado objetivo de acelerar o ritmo desse crescimento e o 
planejamento “de 50 a 60 inaugurações para esse ano, com foco na aceleração da 
expansão de lojas Life by Vivara, devendo representar de 35 a 40 lojas do total de 
aberturas”2. 

 
1 Vide as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2021 (Relatório da Administração, p. 7 – “Mensagem da Administração” e p. 15 – “Perspectivas”) (“DFs 
2021”); Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP referente ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2021 (“DFP 2021”) – Relatório da Administração, p. 1 e 9; e Release de Resultados 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (“Release 2021”) (p. 3 e 16). Todos os 
documentos acima encontram-se disponíveis para consulta dos acionistas e do mercado em geral desde 
17 de março de 2022 nas páginas eletrônicas da CVM (www.gov.br/cvm), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (www.b3.com.br) e de relações com investidores da Companhia (ri.vivara@com.br) na internet.  
2 As informações acima constam das DFs 2021, do DFP 2021 e do Release 2021, disponíveis para 
consulta nos canais eletrônicos acima. Para referência, por sua clareza, transcreve-se abaixo a íntegra do 
plano de expansão da Companhia descrito na p. 16 do Release 2021: “Plano de expansão – Em 2021 
voltamos a acelerar o plano de expansão, e em 2022 aumentaremos ainda mais o ritmo. Planejamos de 
50 a 60 inaugurações para esse ano, com foco na aceleração da expansão de lojas Life by Vivara, 
devendo representar de 35 a 40 lojas do total de aberturas. Para as lojas Vivara, projetamos a 
inauguração de 15 a 20 lojas no ano, seguindo com a consolidação e expansão da marca, em geral, em 
cidades menores”. 

http://www.gov.br/cvm
http://www.b3.com.br/
mailto:ri.vivara@com.br


 
 
Em relação às informações realçadas no Ofício quanto ao plano de expansão da 
Companhia e a previsão quantitativa de inauguração de novas lojas para o exercício de 
2022, assim, verifica-se que a Notícia essencialmente repercutiu objetivos já 
apresentados de forma pública e expressa pela Companhia, há semanas, como o que 
são: elementos do plano de expansão da Companhia, marcado pela continuidade da 
aceleração do ritmo de inauguração de novas lojas.  
 
Isto é, os objetivos em questão, que constituem o planejamento estratégico de 
expansão da Companhia publicamente divulgado, não se confundem com projeções ou 
promessas de desempenho, razão pela qual não foram nem poderiam ter sido 
apresentados sob essa roupagem. 
 
Sendo essas as considerações julgadas pertinentes em relação ao Ofício, a Companhia 
se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

 
São Paulo, 5 de abril de 2022. 

 
Otavio Chacon do Amaral Lyra 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 



 
VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. 

Publicly Held Company 
Corporate Taxpayer ID (CNPJ): 33.839.910/0001-11  

Company Registry (NIRE): 35.300.539.087 
CVM Code: 2480-5 

 
NOTICE TO THE MARKET 

 
Clarifications on inquiries from CVM/B3 

(Re: Official Letter 50/2022/CVM/SEP/GEA-2) 
 
Vivara Participações S.A. (B3: VIVA3) (“Company”), Brazil’s largest jewelry chain, in 
response to Official Letter 50/2022/CVM/SEP/GEA-2, dated April 4, 2022 (“Official 
Letter”), in reference to the news article published in the magazine Isto É Dinheiro 
entitled “VIVARA CRESCE, INVESTE E CONQUISTA MAIS BRILHO” [VIVARA GROWS, 
INVESTS AND SPARKLES MORE] (“News Article”), hereby provides the clarifications 
requested by the Company Oversight Department – 2 (“GEA-2”) regarding the 
contents of the News Article. 
 
For a better understanding of the context and in line with the guidelines of the Official 
Letter, the whole letter is transcribed below: 
 

“Official Letter 50/2022/CVM/SEP/GEA-2 
Rio de Janeiro, April 4, 2022. 

 
To 
Otavio Chacon do Amaral Lyra 
Investor Relations Officer 
Vivara Participações S.A. 
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 15º andar, Torre A – Brooklin Paulista 
04711-904 – SÃO PAULO – SP 
Telephone: (11) 3896-0555 
Email: ri@vivara.com.br  
  
C/C: Issuer Listing & Oversight Department of B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 
Emails: emissores@b3.com.br; ana.pereira@b3.com.br; ana.zane@b3.com.br  
 
Re.: Request for clarifications on News Article 

  
Dear Officer, 
 

mailto:ri@vivara.com.br
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1. We refer to the news article published in the magazine Isto É Dinheiro on April 1, 2022 
entitled “VIVARA CRESCE, INVESTE E CONQUISTA MAIS BRILHO” [VIVARA GROWS, INVESTS AND 
SPARKLES MORE], with the following content: 
 

BUSINESS – VIVARA GROWS, INVESTS AND SPARKLES MORE 
Despite the crisis in the sector and high gold prices, Brazil’s largest jewelry chain 
maintains its expansion plans.  
Beatriz Pacheco 
At 60 years, Vivara, Brazil’s largest jewelry chain with 16% market share, used 
grandeur in its favor to grow even though its sector shrank during the pandemic. The 
company estimates that sales in Brazil’s jewelry market decreased from R$13 billion in 
2019 to R$10 billion in 2020 and recovered partially in 2021 to R$11 billion. In an 
interview to DINHEIRO, CFO Otávio Lyra explains that, with small companies 
accounting for 80% of the segment, the greatest challenge facing the industry during 
the pandemic was the scarcity of investments, which slowed down the pace of 
recovery. With diluted inventories and little capital, the Brazilian market was more 
susceptible to fluctuations in the prices of metals and diamonds, which once again 
spiked early this year due to the war in Ukraine. This dynamic led gold prices to leap 
from R$150/gram before the pandemic to a peak of R$365/gram, before stabilizing at 
R$300/gram today with the weakening of the US dollar.  
But these issues did not dim the group’s luster. “The difficulties from the scenario may 
be challenging for us but are worse for our competitors that lack scale or capital,” said 
Lyra. The IPO on B3 in 2019 raised R$5.7 billion, which was fundamental to ensure that 
Vivara followed through on its expansion plans in these two years, filling the void left in 
the sector: throughout the Brazilian economy, bankruptcy petitions increased 85% 
during the pandemic, according to Serasa Experian.  
Last year, rumors were afloat that Vivara was negotiating the acquisition of H.Stern, its 
main competitor, which the company said was a hoax. There were no further 
developments on the subject and, though an acquisition is not ruled out, Lyra 
emphasizes that there are no prospects for it to happen in the short term. “We have 
obtained such good results from organic growth that, in order to take this risk, we 
would have to face a huge opportunity,” he added. The company has been studying the 
Brazilian market for two years now and, according to Lyra, during this period it learned 
that a merger or acquisition would only make sense to complement Vivara’s client base 
or to connect the dots in its retail ecosystem.  
The company’s growth was essential to dilute the increase in production costs and to 
balance the expansion of the chain which, in 2022, should increase the penetration of 
the Life brand. An entry-level brand, Life was born as a Vivara collection in 2011 and 
has since taken on a life of its own. “We took the direction that brought us better 
results,” said Lyra. The profitability of Life is higher because the company insourced the 
production of bracelets (a bestselling item in Brazil), and the line has a more resilient 
portfolio of pieces that require less raw material.  
The group estimates opening 50 to 60 points of sale in the country, of which two-
thirds will be Life stores and the rest Vivara stores. The second line will expand to 
malls, while the first will expand to interior regions where it hasn’t arrived yet. 
According to Lyra, during the crisis, the more affordable luxury line was not 
significantly affected by high commodity prices, unlike competitors, which depend on 
more resources and feel a greater impact on prices.  



 
STRATEGY Vivara devised its strategy for the crisis supported by its 278 points of sale 
and the plant in Manaus which, together, ensured an inventory of finished products for 
12 months. With this structure, the company managed to avoid the purchase of 
materials during the most critical periods. The vertical integration of the group, which 
operates in the retail and industrial segments, gives room for the reuse of metals. The 
plants reprocess the raw materials of low turnover products and adapt them to be used 
in new pieces. Lyra points out that though recurring, it’s a low-scale dynamic since 
costs in the reverse chain are very high. “We have a broad network and produce 
smaller lots to gain efficiency,” said Lyra. 
Although Vivara remains optimistic for 2022, it operates in a sector under pressure due 
to the increase in illegal mining in Brazil. To meet market demands, the company will 
intensify inspection across its supply chain, which includes assessment of production 
processes, product quality, financial health and waste management programs. In this 
regard, Lyra says that the partnership with Anglo Gold Ashanti, one of the world’s 
largest mining companies, was a success. “We are the only manufacturer certified to 
purchase from them and all our gold comes from the Minas Gerais operation,” he said, 
adding that the metals purchased by Vivara are certified by inspection authorities. And 
diamonds are extracted from known mines in countries outside conflict zones, through 
the Kimberley Process, an international initiative that combats trade in the so-called 
blood diamonds. 
(text highlighted by us) 

 
2. Regarding the highlighted text, we request your reply on the veracity of the information 
provided in the news article and, if true, provide the reasons why did not consider such 
information as a Material Fact, pursuant to CVM Resolution 44/21, especially article 2, sole 
paragraph, item XXI. We also request the Company to inform which documents already filed in 
the Empresas.NET system contain the information in bold above. 
3. This reply must include a copy of this Official Letter and be submitted via Empresas.NET 
system, under the category “Notice to the Market,” type “Clarifications on inquiries from 
CVM/B3.” Compliance with this request through a Notice to the Market does not exempt the 
company from being held liable for not promptly disclosing a Material Fact notice, in 
accordance with CVM Resolution 44/21. 
4. Note that, pursuant to article 3 of CVM Resolution 44/21, the Investor Relations Officer is 
responsible for disclosing and informing the CVM and, if necessary, the stock exchange and the 
over-the-counter market entity on which the company’s securities are traded, of any material 
fact or event that occurred in or is related to its business, as well as for ensuring its broad and 
immediate disclosure simultaneously in all the markets where said securities are traded. 
5. Moreover, note that the Reference Form (Item 11. Projections) must be updated within 
seven (7) business days from the change or disclosure of new projections or estimates (article 
24, paragraph 3, item IX or paragraph 4, item V of CVM Instruction 480/09). 
6. Also note that, if projections and estimates are disclosed, the issuer must, on a quarterly 
basis, in the appropriate field of the quarterly information form (ITR) and the standardized 
annual financial statements form (DFP), compare the projections disclosed in the Reference 
Form with the actual results achieved during the quarter, indicating the reasons for any 
differences, if any (article 20, paragraph 4 of CVM Instruction 480/09).  
7. As determined by the Company Relations Superintendent, in the exercise of their legal powers 
and, based on article 9, item II of Federal Law 6,385/76, combined with article 8 of CVM 
Resolution 47/21, a fine of one thousand reais (R$1,000.00) will be imposed, without prejudice 



 
to other administrative sanctions, for non-compliance with the requirements herein by April 5, 
2022. 
 
Sincerely,” 

 
In response to the Official Letter, first of all, the Company emphasizes that the 
information contained in the News Article neither characterizes nor should be 
interpreted or considered as projections or guidance. 
 
This is because the information highlighted in the News Article, especially that related 
to the Company’s expansion strategy, including the projected number of new stores, 
basically mirrors the goals mentioned in the Company’s expansion plan already 
disclosed and disseminated publicly. 
 
In this regard, note that in the earnings presentation related to fiscal year 2021, 
disclosed on March 17, 20221, the management first affirmed that 2021 was marked 
by the acceleration of its expansion plan, with the opening of 41 physical stores, 
reaching its goal for the previous year.  
 
At the time, the management also reiterated the expansion plan for 2022, marked by 
the declared goal of accelerating growth and opening “50 to 60 stores this year, with 
the focus on accelerating the expansion of Life by Vivara stores, which should account 
for 35 to 40 of the new stores”2. 
 
Regarding the information highlighted in the Official Letter about the Company’s 
expansion plan and the expected number of new stores for fiscal year 2022, note that 

 
1 See the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2021 (Management 
Report, p. 7 – “Message from Management” and p. 15 – “Outlook”) (“2021 Financial Statements”); 
Standardized Financial Statements Form (DFP) for the fiscal year ended December 31, 2021 (“2021 
DFP”) – Management Report, pp. 1 and 9; and Earnings Release related to the fiscal year ended 
December 31, 2021 (“2021 Release”) (pp. 3 and 16). All documents are available for consultation by 
shareholders and the market since March 17, 2022, on the websites of CVM (www.gov.br/cvm), B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) and the investor relations department of the Company 
(ri.vivara@com.br.  
2 The information above is available in the 2021 Financial Statements, 2021 DFP and 2021 Release, 
which can be viewed on the websites mentioned above. For reference, the full description of the 
Company’s expansion plan as disclosed on page 16 of the 2021 Release is transcribed as follows: 
“Expansion plan – In 2021, the Company resumed its expansion plan and in 2022 we will accelerate it 
further. We plan to open 50 to 60 stores this year, with the focus on accelerating the expansion of Life by 
Vivara stores, which should account for 35 to 40 of the new stores. As for Vivara, we plan to open 15 to 
20 stores this year to continue the brand's consolidation and expansion especially in smaller cities”. 

http://www.gov.br/cvm
http://www.b3.com.br/
mailto:ri.vivara@com.br


 
the News Article basically repeats the goals already disclosed to the public and 
announced by the Company a weeks ago: elements of the Company’s expansion plan, 
marked by the continued acceleration of  the pace of store openings.  
 
That is, the goals in question, which are part of the Company’s strategic expansion plan 
disclosed publicly, are not to be confused with projections or promises of 
performance, which is why they were not and could not have been presented as such. 
 
Hope these points clarify your questions and the Company is available for further 
clarifications that may be necessary. 

 
São Paulo, April 5, 2022. 

 
Otavio Chacon do Amaral Lyra 

Chief Financial and Investor Relations Officer 
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