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As informações deste relatório retratam as operações e o modo de 
atuar da Linx S.A. no Brasil e foram organizadas com a finalidade de 
serem claras e úteis para os seus públicos estratégicos. Com sede em 
São Paulo, a Companhia se estrutura em filiais em seis estados  
e todas estas operações estão cobertas pelo relato. O primeiro relatório 
de sustentabilidade publicado pela Companhia, referente a 2012, 
seguiu as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), versão G3.1. 
Nesta segunda publicação, a Linx optou por adotar a versão atual - 
G4 - desenvolvida pela GRI e aplicada em conjunto com o teste de 
materialidade. A escolha destas ferramentas condicionou a seleção 
dos indicadores respondidos. Segundo as orientações da G4, devido à 
autodeclaração “de acordo Essencial” escolhida pela Companhia,  
o Relatório de Sustentabilidade 2013 deve ter pelo menos um indicador 
reportado por tema relevante. G4 23

O relato cobre o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013  
e inclui os dados relativos à abertura de capital da Linx, ocorrida 
em fevereiro de 2013, e as aquisições realizadas no período. G4 23  
As operações cobertas neste relatório são as mesmas que 
constam das Demonstrações Financeiras. Desenvolvido com o 
apoio de uma consultoria externa, o levantamento resultante não 
foi submetido à avaliação externa.

Além da definição dos temas materiais, a escolha dos assuntos 
contemplou o interesse demonstrado pelos públicos estratégicos – 
clientes, investidores, acionistas, colaboradores, fornecedores -, cuja 
percepção a Linx procura captar por meio de contatos pessoais, 
consultas, negociações e canais formais de comunicação. G4 18, 25 
As informações apresentadas na publicação foram apuradas com 
base em entrevistas com a alta liderança da Companhia, em informes 
corporativos e na coleta de dados para os indicadores.  
Os dados econômico-financeiros seguem o padrão da International 
Financial Reporting Standards (IFRS) e foram apresentados com base 
nas demonstrações financeiras de 2013, auditadas pela KPMG. 

No final do relatório, está publicado o Sumário de Conteúdo da GRI, com as 
respostas demandadas pelos indicadores, seja com uma descrição literal ou 
por indicação da página em que está reportada. A Linx respondeu  
34 conteúdos padrão gerais e 33 conteúdos padrão específicos.

Para a Linx, a experiência de produzir um relatório de sustentabilidade 
tem a dupla finalidade de ampliar o diálogo com seus públicos de 
interesse e de gerar uma ferramenta estratégica para aprimorar a 
gestão dos negócios e o processo de relato de desempenho. São bem 
vindos os comentários, críticas, dúvidas e sugestões. As manifestações 
podem ser encaminhadas para o endereço: ri@linx.com.br ou para o 
telefone 55 (11) 2103-1575.

SObRE O RELATÓRIO
 G4 18, 22, 23, 24, 25
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Em seu processo de avaliação de 
desempenho sob as diretrizes  
da sustentabilidade, a Linx incluiu pela 
primeira vez o teste de materialidade.  
O método tem a finalidade de identificar  
os temas mais relevantes para uma empresa 
segundo sua estratégia de negócios, área 
de atuação e a percepção de impactos dos 
públicos com quem se relaciona. Com o 
apoio de consultoria externa, foi convidado 
um grupo de pessoas representativas de 
seus públicos, internos e externos, para 
responder a uma consulta on-line sobre  
o conjunto de temas importantes para  
a Companhia. G4 18, 26, 27

De um total de 26 pessoas que responderam às 
duas questões propostas, 16 eram do Brasil e dez 
do exterior, assim distribuídas: 11 colaboradores; 
cinco clientes; e dez investidores.  

No processo, os stakeholders envolvidos 
indicaram temas de interesse para compor 
o relato do último exercício. Cruzado o 
resultado dessa consulta à visão paralela da 

Linx com relação à relevância dos assuntos 
– na aplicação do teste de materialidade -, 
os temas foram classificados como “Muito 
relevante”, “Relevante”, “Pouco relevante” 
ou “Irrelevante”. Assim, apenas os temas 
classificados como “Muito relevante” e 
“Relevante” no teste foram incorporados 
à matriz de materialidade. A compilação 
dos resultados foi marcada em um gráfico 
com um eixo identificado como Percepção 
dos Stakeholders e outro Importância 
dos impactos econômicos, ambientais 
e sociais no setor (ver quadros Matriz 
de Materialidade e Aspectos a serem 
reportados). Os temas foram colocados no 
gráfico conforme a pontuação geral que 
receberam. Cada aspecto GRI relacionado 
mereceu cobertura específica, na qual 
foram relatados os dados da forma de 
gestão e os indicadores de desempenho. 

Os 11 temas apontados como relevantes pelos 
stakeholders consultados estão descritos 
segundo seus impactos para as atividades  
da Linx. G4 20, 21

COnSTRuçãO DA mATERIALIDADE
 GRI DmA, GRI 18, 19, 20, 21, 26, 27
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Presença no mercado
 GRI DmA

Além da busca permanente de inovação para atingir 
novos segmentos de varejo, a Linx tem na expansão 

geográfica um pilar estratégico para estar pronta para 
as oportunidades de mercado. A Companhia concentra 

seus esforços comerciais na venda de produtos e serviços 
para o varejo, a partir de sua matriz e de nove filiais próprias 

nos principais estados brasileiros. Como forma de complementar 
geograficamente sua atuação, especialmente em Estados menos 

representativos, também se utiliza de canais indiretos, como distribuidores 
e representantes comerciais. Ao aproveitar as oportunidades de mercado 

trazidas pela interiorização da geração de riqueza no País, a Linx contribui com 
o desenvolvimento desses locais, pois seus serviços constituem um importante 

alicerce para a modernização do setor varejista.  A Companhia acredita estar 
bem posicionada para aproveitar o atual estágio de desenvolvimento do mercado 

brasileiro de softwares para o varejo, ainda pouco explorado. A eficácia de seus 
processos de gestão é monitorada a partir do acompanhamento de pesquisas setoriais e 

de relatórios da área comercial.  

Desempenho econômico 
 GRI DmA

A saúde financeira da Linx tem grande peso sobre 
o equilíbrio econômico de sua cadeia produtiva e, por 
extensão, a geração de valores para os seus stakeholders. 
Como empresa aberta, com ações negociadas na Bolsa 
de Valores, tem o desempenho econômico e retorno dos 
investimentos monitorados por investidores e acionistas. A gestão 
da Companhia, conduzida por executivos com grande experiência 
no mercado de tecnologia, conta também com um alto nível de 
governança corporativa, liderada por um Conselho de Administração 
eleito em assembleia geral de acionistas. Periodicamente, são monitorados 
diversos indicadores de desempenho operacional e financeiro. Cada 
departamento possui suas metas financeiras e operacionais e o desempenho 
dessas metas está atrelado à remuneração variável (PPR). A partir do IPO, em 
fevereiro de 2013, o desempenho econômico, auditado, é divulgado por meio dos 
releases de resultados trimestrais.

Impactos econômicos indiretos
 GRI DmA

A Linx procura complementar suas atividades com ações em benefício da 
sociedade. O seu know-how em TI é disponibilizado voluntariamente para 

duas organizações beneficentes, com grande impacto sobre a captação 
de recursos e eficiência operacional. Em relação ao uso consciente 

dos recursos naturais, a empresa mantém um sistema de 
coleta seletiva de lixo em suas instalações na matriz e, em 

parceria com uma cooperativa, dá destino adequado aos 
materiais coletados e contribui para o aumento de 

renda dos catadores. Atualmente,  
a Companhia não é signatária de 

protocolos ou referência externa em 
relação a impactos econômicos, 

sociais ou ambientais. Está 
em planejamento a 

adoção de medidas  
neste sentido.
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Emprego
 GRI DmA

A Companhia considera os recursos humanos o seu 
principal ativo e o que representa a maior parte de 
seus custos. A gestão de pessoas pode significar uma 
oportunidade ou um risco para suas operações, que são 
dependentes da expertise de membros da administração, 
especialmente em relação à definição e implantação de 
suas estratégias e desenvolvimento de negócios. Apenas uma 
pequena parte das atividades operacionais depende de sua 
cadeia de fornecedores, o que faz com que a Companhia não a 
considere como um aspecto material para a sustentabilidade da 
empresa atualmente. A Linx adota o Código de Ética como principal 
diretriz para a condução desse aspecto. A área de Recursos Humanos 
mantém especialistas responsáveis por controlar e administrar esses 
indicadores propondo melhorias aos líderes da Companhia. Sobre sua 
cadeia de fornecedores, o relacionamento cabe aos gestores de cada área  
e segue as políticas internas de compras, assim como o Código de Ética.  
Além disso, a Linx institui cláusulas sociais, e éticas de trabalho e anticorrupção 
em seus contratos com fornecedores.

Relações trabalhistas
 GRI DmA

Entre os pontos em que a Companhia pode ser impactada, 
está a ocorrência de sanções ou limitações impostas por órgãos 

atuantes sob as leis trabalhistas durante os processos de aquisição, 
fundamentais para sua estratégia de crescimento. Para que possa 

cumprir os objetivos estratégicos, a Linx gerencia seu quadro de 
recursos humanos em conformidade com as normas trabalhistas em 

vigor e com os sindicatos. Os colaboradores são remunerados de maneira 
competitiva em relação ao mercado de tecnologia da informação através 

de pesquisas de mercado conduzidas pela área de recursos humanos e pelo 
comitê executivo de remuneração para enquadramento dos salários. A política 

de remuneração inclui um programa de incentivo de curto prazo para executivos 
vinculado ao alcance de metas e um programa de Participação nos Lucros e Resultados 

(PLR) para todos os funcionários. A Linx também possui um programa de plano de 
opções de ações da Companhia para seus funcionários chaves. A Companhia acredita ter 

um bom relacionamento com os seus empregados e o sindicato que os representa e propicia 
um ambiente de liberdade sindical em todas as operações. Os acordos envolvem 100% dos 

colaboradores, filiados ou não a sindicatos locais. Em decorrência dos princípios que a Linx adota, 
não há registros de greves ou paralisações por iniciativa dos colaboradores desde a sua criação.

Treinamento e educação
 GRI DmA

A Companhia entende ser prioritário contar com profissionais gabaritados e experientes para 
manter o atendimento de qualidade a seus clientes e garantir a sustentabilidade do 

negócio. O potencial de crescimento futuro da Linx está na inovação tecnológica  
de seus produtos, que depende do capital intelectual de seus funcionários. 

Para seguir competitiva e sustentável, considera extremamente 
importante a capacitação criativa de seus colaboradores e o 

desenvolvimento de lideranças. Para isso, oferece programas 
de capacitação e subsidia cursos aos colaboradores. 

Além dos empregados, oferece treinamento para 
clientes e parceiros como parte da missão de 

acelerar a adoção e uso dos produtos de 
softwares. Os avanços neste aspecto 

são orientados por indicadores 
gerados pelas áreas internas 

e acompanhados pela 
Diretoria de Gestão 

de Pessoas.
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Diversidade e igualdade 
 GRI DmA

Atualmente, o tema é contemplado com foco 
nos portadores de deficiência, em parceria com 
organizações não-governamentais especializadas, 
para que a empresa cumpra a Lei de Metas. 
Regularmente, recebe a auditoria do Ministério do 
Trabalho e Emprego e possui processos estruturados  
de acompanhamento pela área de Recursos Humanos. 

Conformidade
 GRI DmA

A eficiência do gerenciamento de conformidade, para 
a Linx, é fator essencial à sua reputação e segurança 

financeira, seja em relação aos procedimentos internos 
ou exigências regulatórias externas. Além de dispor 

de área jurídica interna e assessoria jurídica externa para 
monitorar esse aspecto, estruturou o Comitê de Auditoria e 

o Departamento de Auditoria interna para cuidar da gestão de 
conformidade e melhoria contínua dos processos. O Departamento 

de Auditoria Interna responde ao Comitê de Auditoria, que responde 
ao Conselho de Administração. Também fazem parte desse sistema o 

Código de Ética, o canal de denúncias e as políticas internas, desenvolvidos 
para orientar a condução da operação junto a seus colaboradores e monitorar 

as manifestações de stakeholders e eventuais processos judiciais.

Investimentos
 GRI DmA

A definição dos investimentos da Linx tem relação direta com sua cadeia produtiva 
e os impactos sobre os públicos estratégicos. Para lidar com essas questões, a 

Companhia orienta os colaboradores por meio do Código de Ética e das 
políticas relativas a direitos humanos e questões socioambientais. 

E também incentiva a cadeia de fornecedores a incorporar as 
melhores práticas por meio de cláusulas contratuais, com 

ênfase na legislação e práticas anticorrupção. Nos 
contratos de aquisição de empresas, a Linx adota 

cláusula de conformidade com a legislação 
em relação a aspectos do produto e 

ativos e a questões trabalhistas e 
ambientais. A Companhia não 

mensura investimentos em 
aspectos relacionados 

a direitos 
humanos. 
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Comunicação de marketing
 GRI DmA

A Linx acredita que, para o efetivo relacionamento com os seus públicos 
estratégicos, uma comunicação alinhada e sinérgica é fundamental, da 
mesma forma que a devida gestão da marca representa um ponto crucial 
para a gestão sustentável. A empresa dispõe de diversas ferramentas e canais 
de comunicação que considera adequados à condição de atuação business 
to business. Por meio desse sistema, procura manter um relacionamento claro, 
colaborativo e transparente com os clientes, colaboradores e fornecedores.  
Em suas atividades, a Linx adota as boas práticas de comunicação de marketing. 

Privacidade de informações dos clientes
 GRI DmA

 
 A privacidade, confidencialidade e segurança das 

informações são questões de extrema relevância para o 
varejo, pois expressam a estratégia e tendências de negócios. 

Pela natureza de suas atividades, a Linx tem amplo acesso a 
dados estratégicos de seus clientes. Caso a privacidade do cliente 

seja exposta, os impactos podem acarretar danos à credibilidade 
e imagem da Linx, além da responsabilização por eventuais 

danos causados e possíveis problemas legais. A Companhia realiza 
investimentos contínuos na infraestrutura que suporta a oferta cloud,  

para manter-se em conformidade com as melhores práticas nesse  
sentido. Entre as iniciativas, tem contrato com empresa especializada  

para monitorar periodicamente o ambiente de segurança  
da informação em todas as áreas de operação.
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mATRIz DE mATERIALIDADE
 G4 19, 20, 21

Importância dos impactos econômicos, ambientais e sociais no setor.
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Privacidade do cliente
Indicadores: PR8

Investimentos 
Indicadores: HR1, HR2

Comunicações de marketing 
Indicadores: PR6, PR7

Conformidade
Indicadores: SO8

Impactos econômicos indiretos 
Indicadores: EC7, EC8

Treinamento e educação  
Indicadores: LA9, LA11

Diversidade e igualdade 
de oportunidades  
Indicadores:LA12

Desempenho 
econômico 

Indicadores: 
EC1, EC2, EC3

Presença no mercado 
Indicadores: EC6

Emprego
Indicadores: LA1, LA2

Relações 
trabalhistas 

Indicadores: LA4 
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Nércio Fernandes, presidente do Conselho de Administração

Vivemos na Linx um ano transformador em 2013, seja pela concretização 
de resultados longamente maturados, seja pelo desenvolvimento de 
projetos com potencial de direcionar nossa expansão no longo prazo e 
ter profunda repercussão sobre o futuro do setor de varejo.  O sucesso da 
abertura de capital demonstrou o reconhecimento do mercado à receita 
da Companhia, de somar a boa gestão financeira, de desenvolvimento 
de produtos e comercial. Encerramos o ano como o IPO de maior 
valorização da BM&FBovespa do ano 2013. 

Assim como a Linx, nossos clientes mantiveram a trajetória de crescimento, 
apesar dos modestos números apresentados pelo PIB e outros indicadores 
da economia nacional. Mesmo neste cenário, o varejo permanece como 
um alavancador de consumo, renda e emprego para a população do País e 
ainda com um amplo espaço para crescer. Representando um mercado de 
aproximadamente R$ 1,5 trilhão, o setor vive um momento de consolidação e 
busca da formalização e profissionalização. Para tornar mais consistente seu 
crescimento, exigirá investimentos intensivos em Tecnologia da Informação, 
em particular em sistemas de gestão. 

mEnSAGEm DA PRESIDênCIA 

DO COnSELhO DE ADmInISTRAçãO 
 G4-1
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Trabalhamos focados na fatia de varejistas que se destaca pela 
conquista de eficiência e produtividade e cresce mais do que a média, 
em uma dinâmica que tende a se acelerar.  Por isso, e pelo nosso 
modelo de negócio, consideramos que os percalços que possam 
ocorrer na economia terão efeito reduzido em nossa expansão. Como 
fazemos há 28 anos, continuaremos direcionados a apoiar o varejo. 

Progredimos significativamente na construção da governança 
corporativa, buscando o alinhamento paulatino às diretrizes 
recomendadas pelo Instituto de Governança Corporativa (IBGC) e 
pela Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto (ABRASCA). 
Atualmente, temos um Conselho de Administração em pleno 
funcionamento, com nove membros, sendo quatro independentes. 
Formalizamos o Código de Ética, o Comitê de Remuneração e o Comitê 
de Auditoria. Com a criação da área de Relações com Investidores, 
desenvolvemos as rotinas necessárias para manter os canais 
permanentemente abertos para os investidores e analistas de mercado. 

Mantemos nossa convicção no grande potencial de crescimento do 
mercado brasileiro. E, junto com nossos stakeholders, continuaremos 
a participar com entusiasmo e espírito inovador desse processo. 

Nércio Fernandes, 
presidente do Conselho de Administração 

TRAbALhAmOS fOCADOS nA fATIA 

DE vAREjISTAS quE SE DESTACA PELA 

COnquISTA DE EfICIênCIA E PRODuTIvIDADE 

E CRESCE mAIS DO quE A méDIA, Em umA 

DInâmICA quE TEnDE A SE ACELERAR
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A Linx se tornou uma Companhia aberta 
em 2013, atingiu o número de 16 aquisições 
em cinco anos, posicionou-se como uma 
organização de ponta em inovação e 
consolidou a preferência dos clientes e a 
larga liderança no mercado de tecnologia 
para o varejo com indicadores robustos de 
crescimento. Entre os muitos fatos que 
fizeram do ano um ponto de inflexão na 
história da Companhia, um se destaca -  
o amadurecimento da nossa governança, 
entendida em seus variados aspectos.  
Desde 2008, a Companhia vem se 
preparando para esta mudança de patamar 
como um projeto de longo prazo, trabalhando 
para que a geração de valor se torne um 
princípio da organização e não apenas 
decisão de um líder. Ao longo desses anos, 
cuidamos para tornar a operação menos 
pessoal e mais processual, caminhando 

naturalmente para a sustentabilidade dos 
negócios. Uma longa jornada interna aflorou 
para o mercado em 2013 e obteve o seu 
reconhecimento, refletido na valorização 
apresentada pelas ações da Linx no 
encerramento do ano.

Com a abertura de capital, tivemos uma 
conquista que ultrapassa o seu valor 
monetário. Somos produtores de um bem 
intangível, a tecnologia, e uma de nossas 
principais forças de venda é a credibilidade.  
A resposta do mercado à nossa oferta de 
ações, elevando a valorização em 77% no 
final do ano, nos deu a oportunidade de 
capturar um valor intangível muito maior 
para nossos produtos e serviços. Assim 
como valorizamos o horizonte de longo 
prazo, atraímos investidores com uma clara 
percepção de valor semelhante.

mEnSAGEm DO DIRETOR-PRESIDEnTE
 G4-1

Alberto Menache, diretor-presidente
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Escolhemos ser os melhores no que fazemos. E esta visão se estende a buscar os melhores 
clientes, os melhores colaboradores, os melhores parceiros de negócios, as melhores 
empresas para adquirir. Desde cedo, identificamos qual seria nosso mercado alvo e nos 
concentramos totalmente, sem distração, passando a conhecê-lo com uma profundidade 
inédita. As conquistas de 2013 são fruto dessa construção de 28 anos.

Nas cinco aquisições feitas em 2013, está visível a sinergia com os nossos negócios e o 
alinhamento com a estratégia, a visão, os valores e a nossa cultura. Todas as áreas da 
Companhia foram envolvidas nesta avaliação, realizada internamente, para assimilar os 
fatores-chave do sucesso de cada uma das adquiridas. Elas nos trouxeram expertise para 
entrarmos em segmentos fundamentais para o nosso modelo de negócio, como postos de 
combustível e lojas de conveniência, franquias de serviços e TEF para o pequeno varejo.

A junção do crescimento orgânico e da expansão por aquisição reverteu em uma carteira 
de clientes ampliada em mais 12.356 empresas no ano de 2013, em uma confirmação 

A RESPOSTA DO mERCADO à OfERTA DE 

AçõES nOS DEu A OPORTunIDADE DE 

CAPTuRAR um vALOR InTAnGÍvEL muITO 

mAIOR PARA nOSSOS PRODuTOS E SERvIçOS

de que ainda há um amplo espaço de crescimento para a tecnologia do varejo e para 
empresas com visão de longo prazo. Nossa estratégia contempla algumas tendências 
claras no mercado brasileiro. 

O processo de consolidação em grandes redes ainda tem um longo caminho, voltado com 
muita força para a interiorização do consumo e a formalização da estrutura. Dentro das 
verticais, a tendência aponta para um avanço das franquias, dos serviços e da verticalização 
das cadeias, como já ocorreu com as confecções e agora chega ao setor eletroeletrônico.  
O e-commerce avança devagar, mesmo crescendo 29% ao ano no País – em 2013, segundo 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), representou uma receita de  
R$ 31,1 bilhões diante de um mercado de varejo de aproximadamente R$ 1,5 trilhão e cada 
vez mais se define como uma ferramenta complementar. Definitivamente, não existe 
a possibilidade de o varejo físico desaparecer. O que realmente se mostra como o fator 
dominante no setor é a força das marcas. São elas as geradoras de valor, motivando 
processos de integração em todas as verticais.



Neste cenário, desenvolvemos a nossa 
própria plataforma de integração de canais, 
o Omni Channel, antecipando tendências e 
demandas. Com esta inovação, tornamos a 
força da marca acessível ao consumidor por 
todos os meios e disponibilizamos para os 
clientes a plataforma nos nossos sistemas.  
O entendimento profundo de cada 
consumidor que esta tecnologia proporciona 
contribuirá para que as ações da cadeia 
varejista sejam muito mais assertivas. 

Permanece crescente a demanda por 
soluções tecnológicas de gestão para o 
varejo. Acreditamos que não há outro 
caminho para ganhar produtividade a 
não ser pelos recursos da tecnologia 
da informação. Ganhar produtividade 
significa ampliar a renda, otimizar o tempo, 
conquistar diferenciação em relação à 
concorrência e, indiretamente, melhorar a 
competitividade do País. 

Trata-se de uma grande responsabilidade 
e temos consciência da grandeza deste 
impacto. Uma parcela significativa do varejo 
nacional depende dos softwares da Linx 
para atender seus clientes todos os dias, 
para fazer negócios e pagar os tributos 
devidos. Conquistamos a confiança do 
mercado de varejo por ter a preocupação 
permanente com a qualidade de nossos 
serviços e produtos e com a gestão dos 

negócios. Estamos aprimorando nossos 
processos, sistemas de gestão de riscos 
e controles internos em direção ao 
aprimoramento contínuo da governança.  
O caminho para a sustentabilidade 
passa por este aprendizado, sobre o qual 
prestamos contas com este relatório. 

Grande parte dos resultados conquistados pela 
Linx deve-se a uma equipe brilhante e dedicada 
de colaboradores. Um exemplo do potencial 
que representam foram os resultados da 
campanha de produtividade; recebemos  
99 sugestões de melhorias formuladas por eles, 
das quais 44 foram aprovadas.

Destaco também a contribuição de 
fornecedores e parceiros e o trabalho conjunto 
com a comunidade de clientes, que têm 
compartilhado generosamente conosco seus 
conhecimentos e expectativas. Agradeço a 
todos. Dou as boas vindas aos investidores e 
profissionais de mercado, que agora passam 
a ser nossos interlocutores, e agradeço a 
confiança demonstrada. Juntos, fazemos da 
Linx uma Companhia preparada para apoiar a 
transformação do varejo brasileiro.

Alberto Menache, 
diretor-presidente 

PERmAnECE CRESCEnTE A DEmAnDA 

POR SOLuçõES TECnOLÓGICAS DE 

GESTãO PARA O vAREjO
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CEnáRIO E PERSPECTIvAS

A trajetória de desenvolvimento vivida pelo Brasil teve, em 2013, a confirmação de tendências 
de longo prazo, apesar do desempenho negativo de alguns indicadores macroeconômicos.  
A manutenção dos índices de inflação, combinada ao controle das taxas de juros, está na base 
do crescimento e relativa estabilidade econômica, apresentados pelo País na última década. 
Este cenário resultou, entre outros avanços, no baixo índice de desemprego e redução da 
taxa de informalidade. Um dos principais fatores a explicar este cenário de enriquecimento 
do Brasil foi a grande expansão do crédito, que afetou positivamente os principais indicadores 
socioeconômicos. Como consequência, o País vive um claro avanço de redução da 
desigualdade social. Entre 2001 e 2011, o salário dos 10% mais pobres cresceu 91,2%; em 
comparação, a renda dos 10% mais ricos aumentou 16,6% no mesmo período *. 

A mobilidade social e o aumento de renda da população levaram à expansão da classe 
média (também chamada de classe C), fenômeno que tem sua maior evidência no aumento 
expressivo do consumo e na expansão do mercado varejista. Há mais de uma década, o setor 
vem apresentando uma taxa contínua e ascendente de crescimento. Uma das principais 
vertentes do fortalecimento do varejo no Brasil tem sido por meio de shopping centers. 

Os efeitos do aumento do consumo favorecem o crescimento da carteira de clientes da Linx  
e abrem ainda novas oportunidades de negócios, graças ao fortalecimento e amadurecimento 
do setor como um todo. Há uma crescente demanda por serviços de tecnologia da informação 
para acompanhar a profissionalização em curso. Os crescimentos esperados tanto no setor de 
tecnologia da informação quanto no varejo, combinados, devem impulsionar o mercado da 
Linx a uma taxa composta de crescimento anual de 11%, segundo estudo do IDC.**

Segundo o estudo realizado pelo International Data Corporation (IDC)**,  sobre o mercado 
brasileiro de software de gestão para varejo, com os resultados relativos ao ano de 2012  
a penetração dos serviços de TI no varejo subiu de 7,0% para 7,9%. O mercado potencial total 
de POS+ERP para varejo atingiu R$ 8,2 bilhões; já a receita total de softwares de gestão para 
varejo em 2012 foi de R$ 644 milhões, crescimento de 18,4% sobre 2011. Com estes índices,  
o market share da Linx atingiu 31,7% em 2012, um crescimento de 240 bps sobre o ano 
anterior. Este percentual é maior do que a soma do segundo, terceiro, quarto e quinto 
colocados e quase três vezes maior que o do segundo.

O estudo também constatou que a parcela de software no mix de gastos de TI dos varejistas 
segue aumentando paulatinamente, passando de 23,9% para 26%, em detrimento de hardware 
e serviços. Esta constatação, associada ao baixo nível de penetração mencionado, reforça o 
entendimento da Companhia de que o varejo brasileiro se encontra em um estágio inicial 
de mudança, buscando maior formalização, profissionalização, consolidação e aumento da 
presença geográfica de suas operações, dinâmicas que em conjunto levam a um aumento 
nos investimentos em softwares de gestão. A Linx trabalha com a perspectiva de que estas 
dinâmicas têm uma longa trajetória para atingir a maturidade. Portanto, a oportunidade de 
crescimento deste mercado é de longo prazo. 

O momento vivido pelo setor de softwares aliado à conjuntura do setor de varejo ganha 
contornos ainda mais expressivos em razão da característica do mercado brasileiro de 
ser ainda bastante fragmentado. Esta conjunção de fatores reforça a posição competitiva 
da Companhia e seu potencial de ganho de market share, colocando-a numa posição 
diferenciada para explorar de maneira satisfatória as oportunidades.

*Fontes: Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE); Banco Central do Brasil

**IDC: com operações em todo o mundo, a agência atua nos serviços de inteligência de mercado para as indústrias de tecnologia 

da informação, telecomunicações e mercados de consumo em massa de tecnologia.
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01
Linx
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PRInCIPAIS InDICADORES 
 G4-4, 8, 9, 10

SEDE
São Paulo/SP

COBERTURA
Presença operacional 
em seis estados 
e representação 
em 15 estados. 
Os softwares são 
homologados em 
todos os estados 
brasileiros.

UNIDADES 
DE NEGóCIOS
Softwares, 
Conectividade 
e Soluções 
Complementares

COLABORADORES
1.737

RECEITA LíqUIDA 
(R$)
R$ 295,5 Milhões

EBTIDA*(R$)
R$ 82,5 Milhões

MARGEM EBTIDA*
27,9%

SETORES 
DE ATUAçãO
Nove verticais do 
Varejo (Vestuários, 
Concessionárias, 
Food Services, 
Materiais de 
Construção, 
Mercadorias em 
geral, Farmácias, 
Supermercados, 
Postos de gasolina e 
lojas de conveniência 
e Varejo de serviços)

*ajustado à venda de ativos
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DESTAquES 2013 

DESEmPEnhO nOS nEGÓCIOS

AbERTuRA DE CAPITAL
Oferta pública inicial (IPO) da Linx encerra o ano como a mais bem sucedida de 2013

CInCO AquISIçõES
A aquisição das empresas Direção, LZT, e dos ativos da Seller, Opus e Ionics, habilitam a 
entrada em novos segmentos e o domínio de tecnologias complementares

EnTRADA Em nOvOS mERCADOS
Aquisições e incorporação de tecnologia sustentaram a implantação dos segmentos de 
negócios Postos de Combustível e Varejo de Serviços. A plataforma Opus Franchising System 
possibilitou soluções específicas para as redes de franquias de serviços, como escolas de 
idiomas e clínicas de estética 

LAnçAmEnTO DO OmnI ChAnnEL
Pioneirismo na nova geração de softwares baseados no conceito de plataforma única de acesso 
para clientes e consumidores. O conceito permeará todas as soluções oferecidas pela Companhia

fILIAL Em PORTO ALEGRE
Operações no Sul são unificadas em uma sede única, com 350 colaboradores e fábrica de 
Conectividade, Postos de Combustível e Concessionárias

TECnOLOGIA TEf
Aquisição da empresa Direção aumenta o domínio da tecnologia de Transferência Eletrônica de 
Fundos (TEF), incorporada às plataformas Linx para pequenas redes varejistas

DESEmPEnhO ECOnÔmICO-fInAnCEIRO

Base de clientes cresceu 97,2% em comparação a 2012, atingindo 25.067 clientes, o que 
representa uma adição de 12.356 novos clientes no ano 

Receita recorrente expandiu 32,4%, passando de R$ 194,3 milhões em 2012 para R$ 257,3 
milhões e representando 78% da receita bruta 

Receita de serviços atingiu R$ 74,0 milhões, 14,1% maior que em 2012, equivalente a  
22% da receita bruta

Receita operacional líquida totalizou R$ 331,3 milhões, 27,8% superior à de 2012 

EBITDA de 2013, excluindo o efeito de alienações de ativos, foi de R$ 82,5 milhões, 27,4% 
superior ao EBITDA de 2012, de R$ 64,7 milhões 

Margem EBITDA de 2013, ajustada à alienação de ativos, foi de 27,9%, 10 bps menor que a 
margem EBITDA do 2012 de 28,0% 

Lucro líquido, ajustado ao efeito da alienação de ativos, atingiu R$ 59,5 milhões, crescimento 
de 120,2% sobre o lucro líquido de 2012, de R$ 27,0 milhões 

Lucro caixa, excluindo o efeito da alienação de ativos, foi de R$ 80,0 milhões, 78,5% maior 
que o lucro caixa no 2012 de R$ 44,8 milhões 
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um AnO DE IPO
 G4-7, 13

Vários fatos tornam marcante a entrada 
da Linx no mercado de capitais, a começar 
pela reabertura das ofertas depois de quase 
um ano sem atividades. A Companhia fez 
sua Oferta Pública Inicial de Ações (IPO) na 
BM&FBOVESPA no dia 8 de fevereiro de 
2013, aderindo ao Novo Mercado, modalidade 
que atende ao nível máximo das melhores 
práticas de governança corporativa.  
A operação envolveu 19.550 mil ações, 
incluindo um lote suplementar de 2.550 mil 
ações, o que deixou a Companhia com um 
free float (ações em circulação no mercado) 
de aproximadamente 67%. A ação alcançou 
o valor de R$ 27,00, o topo da faixa indicativa 
sugerida pelos coordenadores da oferta. 

Considerada uma das ofertas públicas de ações 
mais demandadas da bolsa paulista em 2013, a 
ação subiu 18% no primeiro dia de negociação 
e desde então o papel se valorizou 77%, contra 
um índice Bovespa em queda de 15% no ano. 
O IPO captou R$ 527,9 milhões, sendo R$ 343,1 
milhões oferta primária e R$ 184,8 milhões oferta 
secundária. Entre os destaques do evento, está 
a qualidade dos investidores que compuseram 
a base acionária, com perfil claramente alinhado 
aos valores da Linx e interesses de longo prazo. 
O resultado no final do ano comprovou que a 

Companhia se manteve extremamente realista 
nas projeções apresentadas ao mercado. 

O IPO representou o coroamento de um 
longo processo de preparação, iniciado anos 
antes, com a implantação de uma cultura de 
governança e o aperfeiçoamento da estrutura 
organizacional. Após o IPO, a mudança mais 
visível reside na criação da área de Relações 
com Investidores e na adoção de processos 
formais e períodicos de reporte. 

Na fase pós-IPO, a Companhia procurou deixar 
evidente o cumprimento dos compromissos 
assumidos frente aos investidores. Um dos 
objetivos da busca de recursos no mercado 
de capitais, os investimentos em aquisições, 
começou a ser executado com a compra de cinco 
empresas ao longo do ano. O bom desempenho 
da Linx pôde ser acompanhado na cobertura 
feita pelas áreas de research de instituições 
financeiras, que passaram de quatro especialistas 
para nove, em uma demonstração do estreito 
relacionamento mantido com o mercado. 
A percepção positiva do posicionamento da 
Companhia se refletiu na liquidez da ação, 
que chegou ao final do ano com um volume 
financeiro médio de R$ 6 milhões por dia.

O IPO CAPTOu R$ 527,9 mILhõES,

SEnDO R$ 343,1 mILhõES OfERTA PRImáRIA 

E R$ 184,8 mILhõES OfERTA SECunDáRIA
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AquISIçõES COmPLEmEnTAm ExPERTISES
 G4-13, 22

Principal compromisso assumido com os recursos do IPO, a estratégia 
de crescimento por aquisições se concretizou com a compra de cinco 
empresas em 2013. Adquirida pelo valor total de R$ 26,5 milhões, 
a Direção reforça o portfólio de soluções para meios de pagamento 
eletrônicos (TEF), redes de serviços e automação comercial.   
A entrada no segmento de postos de combustível e lojas de 
conveniência se iniciou com a aquisição, por R$ 10 milhões, de alguns 
ativos da Seller, Companhia de desenvolvimento e comercialização de 
softwares destinados à gestão e automação de postos de gasolina e 
lojas de conveniência. 

A terceira aquisição, da Opus Software, que representou um 
investimento de R$ 9 milhões, abriu para a Linx as portas da vertical 
de franquias de serviços com a plataforma Opus Franchising System, 
de gestão e automação.

O movimento para assegurar a liderança na vertical de varejo de 
postos de gasolina e lojas de conveniência foi reforçado com a 
compra de duas empresas especializadas de Santa Catarina. A LZT, 
na qual serão investidos até R$ 30,48 milhões, conta com 11 anos 
de experiência em desenvolvimento de softwares e consultoria nas 
áreas de automação comercial e gestão empresarial. Com 27 anos de 
atividades, a Ionics é pioneira no desenvolvimento de tecnologia de 
gestão para o segmento e foi adquirida pelo valor de R$ 12 milhões. 
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mISSãO, vISãO E vALORES
 G4-56

mISSãO
Tornar o varejo mais rentável, competitivo e sustentável  
por meio da tecnologia.

vISãO
Ser a escolha natural em tecnologia de gestão empresarial  
para o varejo.

vALORES
• Seguimos os princípios da ética e das boas práticas de  

governança corporativa
• Prezamos o respeito, o reconhecimento e o desenvolvimento  

das pessoas
• Temos na essência a construção de relacionamentos duradouros 
• Valorizamos qualidade aliada à simplicidade e praticidade 
• Somos empreendedores e inovadores 
• Responsabilidade socioambiental
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SObRE A LInx 
 G4-3

Líder no mercado de softwares para o varejo 
no Brasil , a Linx S.A tem a preferência de 
25 mil varejistas para suas soluções de 
gestão em ERP e POS, conectividade, TEF, 
e-commerce e CRM.  Encerrou o período 
cobrindo um amplo espectro de verticais 
do mercado varejista do País. Com uma 
diversificada carteira de clientes, atendendo 
de pequenas empresas a grandes cadeias 
varejistas, incluindo sete das dez maiores 
companhias de varejo de capital aberto 
do Brasil e diversas redes organizadas em 
sistema de franquia. 

Na visão da Linx, o conceito de varejo 
engloba todas as atividades relacionadas 
à venda direta de produtos e serviços aos 
consumidores finais, para uso pessoal. 
qualquer empresa que forneça um produto 
ou serviço para o consumidor final está 
praticando varejo. 

1 De acordo com pesquisa do IDC, agência de pesquisa e de inteligência de mercado especializada em tecnologia da informação 

e telecomunicações e atuante em 110 países

A Companhia apoia sua estratégia de 
crescimento em um modelo de negócios 
centrado na geração de receita mensal 
recorrente, no relacionamento de longo 
prazo com os clientes (aproximadamente 
97% de índice médio de renovação ao ano) 
e na ampliação por meio de aquisições. 
Estabelecida em 1985, tornou-se uma 
Companhia de capital aberto em fevereiro 
de 2013, tendo suas ações listadas no Novo 
Mercado da BM&F Bovespa sob o ticker LINX3. 

O modelo verticalizado de atuação adotado 
pela Linx combina equipes próprias nas áreas 
comerciais, de implementação, consultoria e 
suporte, responsáveis pela oferta de soluções 
escaláveis, abrangentes e de implantação 
simplificada. Assessorada por um cuidadoso 
trabalho de inteligência de mercado, a 
Companhia direciona sua estratégia de 
negócios para os segmentos e perfis de 
varejistas com alto potencial de crescimento, 
em particular os de pequeno e médio portes 
organizados em formato de franquias. 

ESTRuTuRA ORGAnIzACIOnAL
 G4-17

Assembleia 
de Acionistas

Conselho de 
Administração

CEO

VP de P&D CFO e DRI
VP de 

Operações

Comitê de 
Auditoria

Comitê de 
Remuneração
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Tendo matriz em São Paulo, mantém 
operações em todo o País e emprega mais 
de 1,7 mil pessoas, distribuídos entre a sede 
e nove  filiais, situadas no Rio de Janeiro 
(RJ), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Bauru 
(SP), Joinville e Blumenau (SC), Montenegro 
(RS) e Porto Alegre (RS). G4-8, 9 A estrutura 
operacional se completa com unidades de 
relacionamento e parceiros distribuídos pelo 
Brasil e exterior. As atividades da Companhia 
estão organizadas de modo a fornecer 
produtos e serviços integrados a partir de 
um amplo portfólio (ver descrição completa 
em Operações). 

Ceará

Pernambuco

Bahia 

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Mato Grosso do Sul

Goiás 

São Paulo
Paraná

Santa Caratarina

Maranhão

Pará

Canais

Filiais

Fábricas (P&D)

 1
 1

 14 1
1

6

1

1 1 1

A LInx nO bRASIL
 G4-8

2

1

1

2

2

1

1

1
1

2
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Desde 2008, vem investindo na expansão por meio de sucessivas 
aquisições no setor de tecnologia para varejo, tendo adquirido 
um total de 16 empresas até o final de 2013. A sustentação desta 
estratégia contou com o apoio societário da BNDES Participações 
S/A, em 2010, e do fundo de investimentos norte-americano General 
Atlantic, em 2011, seguido pela abertura de capital.

vISãO GERAL DA LInx
 G4-8

Formatos
Redes de lojas próprias

Redes de franquias

Escala
Pequenas e médias empresas

Grandes varejistas

Segmentos atendidos 
Vestuários / Concessionárias / Food Services / 

Materiais de Construção / Mercadorias em geral 
/ Farmácias / Supermercados / 

Postos de gasolina e lojas  
de conveniência / 
Varejo de serviços

Em 2013, obteve receita líquida total de R$ 295,5 milhões ante  
R$ 231,0 milhões em 2012, o que representa crescimento de 27,9%.  
A receita recorrente total somou R$ 257,3 milhões, um incremento de 
32,4% em relação aos resultados do ano anterior, enquanto o Ebitda, 
ajustado a alienações de ativos no ano, atingiu R$ 82,5 milhões, 27,4% 
superior ao registrado em 2012. 

DESDE 2008, vEm InvESTInDO nA 

ExPAnSãO POR mEIO DE SuCESSIvAS 

AquISIçõES nO SETOR DE TECnOLOGIA 

PARA vAREjO, TEnDO ADquIRIDO um TOTAL 

DE 16 EmPRESAS ATé O fInAL DE 2013
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Criação da unidade de 
negócios de Conectividade, 
iniciada com produtos  
de Transferência Eletrônica 
de Fundos (TEF)

Lançamento de softwares na 
plataforma cloud; aquisição das 
empresas CSI, Formata e Inter 
Commerce, possibilitando a 
entrada nas verticais de materiais 
de construção, supermercados  
e farmácias; abertura das filiais  
de Minas Gerais e Pernambuco

Fundação da Linx com oferta  
de soluções de ERP para o  
varejo de moda

Investimento da BNDESPar na 
Companhia; aquisição da CNP 
Engenharia e da Dia System, dando 
acesso à vertical de concessionárias

Entrada da General Atlantic 
como sócia-investidora e 
aquisição da Custom, da Spress 
e da Microvix, fortalecendo a 
vertical de concessionárias,  
a expansão na região Sul e as 
operações em cloud para  
a vertical de franquias.

Aquisição da Compacta e da tecnologia 
da Bitix, criando a oferta de soluções na 
vertical de food service e soluções de 
mobilidade; venda da Linx Fast Fashion 
e encerramento da Linx Prevenção de 
Perdas para atender estratégia de operar 
exclusivamente no mercado de softwares. 

Abertura de capital na 
BMF&Bovespa; aquisição da 
empresa Direção e da LZT,  dos 
ativos da Seller, Opus e da Ionics, 
que permitiram o fortalecimento 
da oferta de TEF, assim como 
a entrada nas verticais de 
varejo de serviço e de postos de 
gasolina e lojas de conveniência.

Linha do Tempo

1985

2003

2010

2011 20132009

LInhA DO TEmPO

Aquisição da Quadrant Informática; 
abertura da filial no Rio de Janeiro

2008 2012
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02
Governança
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A Linx iniciou em 2011 os procedimentos para organizar sua estrutura de governança 
corporativa em linha com os melhores modelos vigentes, dois anos antes da abertura de 
capital, realizada em fevereiro de 2013. Ao optar pela negociação de ações no segmento do 
Novo Mercado da BM&FBovespa, assumiu o compromisso de cumprir práticas de governança 
mais rígidas do que as exigidas pela legislação. Neste período, vem evoluindo na adoção 
dessas práticas com a finalidade de aprimorar a transparência e credibilidade dos processos 
de tomada de decisão, de gestão e de relacionamento com o mercado. As diretrizes e práticas 
acompanham as recomendações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

Principais práticas de governança adotadas

• Presença de quatro membros independentes 
 no Conselho de Administração
• Não acumulação dos cargos de presidente 
 do Conselho de Administração e de principal  
 executivo da Companhia
• Implantação de Comitê de Auditoria e Remuneração
• Free float de 67% 
• Composição do capital integralmente em ações ordinárias 
• Adoção de Código de Ética 
• Criação da área de Relações com Investidores
• Plano de opção de compra de ações pelos executivos
• Tag-along de 100% do valor por ação.
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Conselho de Administração - órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação  
da política geral de negócios da Companhia, incluindo a estratégia de longo prazo.  
Tem entre suas atribuições a designação dos diretores, o monitoramento da administração e a 
aprovação de operações estratégicas para o negócio. Mantém reuniões ordinárias trimestrais e 
extraordinárias quando demandadas. Os membros são eleitos em Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) de acionistas para um mandato de um ano, podendo ser reeleitos e destituídos a 
qualquer momento pelos acionistas reunidos em assembleia geral. Membros do órgão também 
fazem parte, ao lado de outros executivos, dos comitês auxiliares de Auditoria e Remuneração. 
Em 31 de dezembro de 2013, o Conselho era formado por nove membros, sendo quatro 
independentes. Recomendações ao órgão podem ser feitas pelos colaboradores, por meio do 
canal do Código de Ética, e por acionistas, com apoio da área de Relações com Investidores. 
Todas as sugestões são encaminhadas ao Conselho para avaliação. G4-34

FORMAçãO DO CONSELHO DE ADMINISTRAçãO*

Nome Cargo eletivo ocupado

Nércio José Monteiro Fernandes Presidente do Conselho (efetivo)

Alberto Menache Conselheiro (efetivo)

Alon Dayan Conselheiro (efetivo)

Renata Eichler Ribeiro Conselheiro (efetivo)

Eduardo de Mesquita Samara Conselheiro Independente (efetivo)

ESTRuTuRA DE GOvERnAnçA CORPORATIvA
G4-3

*Conselho de Administração eleito em 03/04/2014.

Diretoria Executiva – Os diretores, representantes legais da Companhia, colocam em 
prática a estratégia de negócios aprovada pelo Conselho de Administração, desenvolvem  
os planos e projetos e têm a responsabilidade pelo desempenho operacional e financeiro.  
São eleitos pelo conselho para mandato de um ano, permitida a reeleição e podendo,  
a qualquer tempo, ser destituídos.

FORMAçãO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Nome Cargo eletivo ocupado

Alberto Menache Diretor Presidente

Nércio José Monteiro Fernandes Diretor VP de Pesquisa e Desenvolvimento

Dennis Herszkowicz Diretor VP Financeiro e DRI

Jean Carlo Klaumann Diretor VP de Operações

Os currículos dos membros  
do Conselho e da Diretoria Executiva  

podem ser consultados 
 em www.linx.com.br/ri

Comitê de Auditoria – Oferece assistência ao Conselho de Administração em questões que 
envolvam contabilidade, relatórios financeiros, controles financeiros internos e observância 
legal. Tem também a atribuição de recomendar e trabalhar em conjunto com os auditores 
independentes. Eleito em fevereiro de 2014, é composto por quatro membros para um 
mandato de um ano, com direito a reeleição: Frederico Seabra de Carvalho,  
Alberto Menache e Dennis Herszkowicz. 

Comitê de Remuneração – Encarregado dos assuntos relacionados à gestão de pessoas 
e governança corporativa, tem entre seus objetivos elaborar as políticas e diretrizes de 
contratação, remuneração e atuação dos mebros da Diretoria Executiva. É formado por quarto 
membros: Bruno Aranha, Eduardo Samara, Alberto Menache e Elisa Furusho.
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GESTãO DE RISCOS 
A Linx tem como prática a análise regular dos riscos inerentes ao 
negócio, à situação financeira e aos resultados de suas operações. 
Conta com uma auditoria interna, atividade independente e objetiva 
de avaliação (assurance) e de consultoria, desenhada para melhorar 
a eficiência das operações. Por meio de análises, recomendações 
e comentários objetivos, a auditoria identifica e avalia riscos de 
maneira tempestiva e provê informações de forma crítica para que 
a alta administração possa fazer a melhor tomada de decisão.  
Os tipos de riscos monitorados podem ser: operacional , financeiro, 
de imagem e legal.

RISCO OPERACIOnAL
Do lado da Companhia, está relacionado aos prejuízos diretos ou 
indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a 
processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura. Do lado do mercado, 
diz respeito aos fatores externos (exceto riscos de crédito, mercado 
e liquidez) ligados a exigências legais e regulatórias e de padrões 
geralmente aceitos de comportamento empresarial. A Linx trabalha 
para administrar o risco operacional e o risco na qualidade de serviços, 
para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos de reputação. 
Procura minimizar os riscos inerentes às atividades operacionais 
da Companhia e ao mercado econômico com o aprimoramento do 
sistema de governança corporativa e das ferramentas de gestão.
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éTICA E InTEGRIDADE
G4-56

Os valores, padrões e políticas da Linx estão refletidos no Código de Ética 
e Conduta para os colaboradores e membros do conselho e diretoria. 
O documento esclarece as responsabilidades, direitos e deveres do 
público interno e o padrão de relacionamento esperado entre todos 
os níveis hierárquicos e entre a Companhia e clientes, fornecedores, 
governo e outros públicos. Aborda questões como conflito de interesses, 
confidencialidade e segurança da informação e conduta nas redes sociais. 
Distribuído a todos os colaboradores no momento da admissão, também 
encontra-se disponível na intranet e no site de RI da Companhia, para o 
conhecimento de todas as pessoas que se relacionam com a Linx. Faz 
parte da grade de capacitação corporativa.

Com a abertura de capital, o código teve seu conteúdo atualizado para 
o novo cenário vivido pela Companhia. As diretrizes buscam orientar 
os colaboradores a manter padrões de comportamento alinhados aos 
valores da Linx e às estratégias de negócios e a assegurar a reputação 
da Companhia, aprimorar processos e fortalecer relacionamentos. 

Destaca-se, por exemplo, a proibição de aceitar presentes, benefícios 
ou vantagens que possam representar relacionamento impróprio ou 
prejuízo financeiro ou moral para a Linx. Politicamente, a Companhia 
se mantém neutra e espera que seus colaboradores adotem essa 
mesma postura em seu ambiente de trabalho.

Cabe à Diretoria de Recursos Humanos tratar dos assuntos 
referentes à disseminação e aplicação do Código de Ética, esclarecer 
as dúvidas sobre a aplicação prática de seus termos e junto à 
presidência receber e apurar denúncias de infração e aplicar as 
ações disciplinares ou penalidades necessárias. Para o caso de 
violação das diretrizes, a Linx mantém um canal em seu website 
institucional, que recebe a máxima proteção de sigilo para as 
manifestações.  Se julgar necessário, a presidência pode acionar 
outras áreas da Companhia para compor comitês de ética.  Em 2013, 
não foram registradas reclamações relacionadas a direitos humanos, 
corrupção e desrespeito à diversidade.
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Comunicação

Mais informações sobre a comunicação da Linx com este público 
estratégico podem ser obtidas no endereço http://www.linx.com.br/ri, 
também disponível por telefone e e-mail. Estes canais permanecem à 
disposição para investidores e analistas encaminharem recomendações 
ao Conselho de Administração. G4-49

RELAçõES COm InvESTIDORES
G4-25, 26

A implantação da área de Relações com Investidores faz parte do esforço da Linx de manter 
com investidores, analistas e representantes do mercado o mesmo nível de cuidado e 
transparência que pontua seu histórico com os clientes. Além do cumprimento das obrigações 
legais, relativas às companhias de capital aberto, as atribuições da equipe abrangem a 
preparação e divulgação dos resultados operacionais e financeiros ao mercado, apresentação 
de resultados trimestrais em português e inglês por teleconferência, participação em 
roadshows no exterior, reuniões com acionistas e investidores. Mantém ainda um programa 
de relacionamento com potenciais investidores e analistas de mercado, com a organização de 
eventos com corretoras de valores.

O sistema de comunicação ao mercado reúne o website da empresa, publicações em 
jornais, no site da CVM, teleconferências de resultados trimestrais e comunicados por e-mail. 
Além desses canais, o público conta com uma equipe preparada para esclarecer dúvidas e 
disponibilizar materiais institucionais e sobre resultados para auxiliar a tomada de decisão.

No total em 2013, a Linx fez mais de 300 reuniões e participou de seis conferências com 
investidores no Brasil e no exterior. Foram visitadas 18 cidades na Europa, América do Norte 
e América Latina. Em conjunto com a Apimec-SP, organizou uma reunião pública com 
acionistas, investidores e mercado em geral. Como resultado do bom desempenho, no 
final do ano, chegou a nove o número de analistas sell-side de grandes bancos e escritório 
independente cobrindo a Companhia, representando as seguintes instituições: Bradesco 
BBI, BTG Pactual, Credit Suisse, Empiricus, HSBC, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e 
Votorantim Corretora.
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COmPOSIçãO ACIOnáRIA 
G4-9
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mERCADO DE CAPITAIS
Da data de início das negociações, até o final do ano de 2013, a ação da Linx (LINX3) 
apresentou valorização de 77,4%, em comparação com a performance de -11,7% do Ibovespa 
no mesmo período. O volume médio diário de negociação, excluído o pregão de estreia, foi de 
R$6,4 milhões, com média de 250 negócios por dia.

DISTRIbuIçãO DE DIvIDEnDOS 
O Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos no valor de  
R$ 15 milhões ad referendum da Assembleia Geral Ordinária. Este valor se soma aos  
R$ 10 milhões pagos a título de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) em 22 de novembro  
de 2013. Sendo assim, a Linx em seu primeiro ano como Companhia aberta efetivou um 
pay-out de 40% sobre seu lucro líquido.

Performace da Ação

LINX3: +77,4%

IBOV: - 11,4%
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03
Estratégia 
e gestão
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ESTRATéGIA DE AmPLIAçãO
Desde sua fundação em 1985, a trajetória consistente de desenvolvimento apresentada pela 
Linx se fundamenta na capacidade de compreender o potencial das demandas tecnológicas 
do setor do varejo no Brasil, uma habilidade que se incorporou ao seu modelo de negócios 
e influenciou seus diferenciais competitivos. A Companhia atualmente trabalha com a 
perspectiva de que o mercado passa por um processo acelerado de transformações e prevê 
mudanças estruturais em dois campos. Por um lado, a adoção de novas tecnologias pelos 
consumidores finais e pelos próprios varejistas tende a alterar o comportamento de compra. 
Em outra esfera, ocorrem as grandes tendências já maduras em outros países – movimentos 
de formalização, profissionalização, consolidação e ampliação da presença geográfica do 
varejo, apenas em início no Brasil. 

São transformações benéficas para o modelo de negócios da Linx. Pouco afetado pelas 
oscilações conjunturais da economia brasileira e mundial, o mercado segue uma dinâmica 
irreversível de crescimento. Este cenário de transição, que pode perdurar por mais de uma 
década até se consolidar, envolve um aumento forte e constante nos investimentos em TI, 
especialmente em software de gestão. É esta ferramenta que possibilita ao varejista ganhar 
eficiência e produtividade.

Toda a atuação da Linx está direcionada a ser a escolha natural em tecnologia e serviços para 
o varejo. Em seu modelo de negócios, a Companhia se mantém fortemente posicionada 
na atuação exclusiva no setor e na proximidade com seus clientes, de modo a conhecer, 
atender suas necessidades e compartilhar seu crescimento. Estes fundamentos norteiam a 
visão de longo prazo, de se tornar cada vez mais relevante para o mercado e para o varejista, 
de ser a melhor empresa de software de gestão para varejo do Brasil e de ter um nível de 
transparência e de governança no melhor patamar possível.  

TODA A ATuAçãO DA LInx ESTá 

DIRECIOnADA A SER A ESCOLhA nATuRAL 

Em TECnOLOGIA E SERvIçOS PARA O vAREjO

2009

2.773
3.871

10.196

12.711

 25.067 

2010 2011 2012 2013

Taxa média composta  
de crescimento  

73% a.a. (2009-2013)

número de Clientes
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mODELO DE nEGÓCIOS
A previsibilidade de receita e resultados orienta o modelo de negócios, 
vantagem assegurada pelo foco na geração de receita recorrente.  
Os produtos e serviços desenvolvidos pela Companhia não seguem  
o sistema de venda de licença, sendo cobrados pelo direito de uso por 
mensalidade. Cerca de 80% da receita da Linx é assegurada por este 
fluxo, favorecendo o índice de renovação de contratos, que se manteve 
em cerca de 99% por trimestre em 2013. A combinação desses dois 
conceitos resulta na previsibilidade de desempenho, que tem se 
mostrado muito acima da média do setor de tecnologia. O fluxo  
de geração de receitas ocorre em duas etapas: 
• Manutenção mensal dos serviços contratados pelo cliente 

(responsável por aproximadamente 80% da receita bruta total)
• Prestação de serviços de implementação, customização de 

projetos e consultoria

Ao definir sua política de precificação de produtos e serviços,  
a Companhia adota como base o número de usuários ou de pontos  
de vendas. Com esta estratégia, busca capturar para si o crescimento 
e a expansão dos negócios do cliente. O modelo se completa com 
o balanceamento do crescimento orgânico com o crescimento por 
aquisições. Desde 2008, a Linx adquiriu 16 empresas ou ativos.

ESTRATéGIA DE AquISIçõES 
Diretriz de negócios para a Linx, a procura seletiva de aquisições terá 
continuidade nos próximos anos, complementando o crescimento 
orgânico, com foco na expansão ou reforço de verticais do varejo, 
da presença geográfica e de tecnologias em seu portfólio. Os alvos 
potenciais da Companhia são empresas com modelo de geração de 
receita semelhante ao da Companhia, em diferentes regiões do Brasil, 
focadas em tecnologias de gestão para o varejo,  desenvolvimento 
tecnológico e portfólio complementar de produtos, serviços e 
equipe de profissionais que possa se juntar ao time da Linx. Principal 
compromisso assumido com os recursos do IPO, a aplicação em 
aquisições resultou na compra de cinco empresas em 2013, em uma 
programação de investimentos que deve se completar em três anos. 

Pilares estratégicos
Foco no varejo - Otimizar a experiência 
acumulada no negócio varejista, reconhecendo 
a grande diferença operacional entre cada 
segmento e porte das empresas, trabalhando 
suas particularidades com a tecnologia adequada.

Foco no cliente - Conhecer profundamente o 
cliente e seu negócio, antecipar necessidades 
de crescimento e construir relacionamentos 
de longo prazo.

Foco em inovação - Desenvolver produtos e 
soluções para melhorar a produtividade do 
varejo e gerar diferenciais competitivos a longo 
prazo para os clientes.
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DIfEREnCIAIS COmPETITIvOS 
O foco total no varejo constitui o grande eixo estratégico da Linx, do qual 
decorrem seus principais diferenciais competitivos. 

Abordagem especializada para cada segmento do varejo –  
A compreensão de que os segmentos do varejo são muito diferentes 
entre si incorporou-se à forma de atuação da  Linx.  Além das 
soluções tecnológicas de POS e ERP, o olhar individualizado sobre os 
segmentos e portes das empresas se estende à área comercial, de 
implantação e de P&D. Com esta abordagem, a Companhia atingiu 
um alto nível de aderência dos clientes, que se traduz numa taxa de 
renovação de 99% por trimestre.

Oferta do mais abrangente portfolio de soluções para o varejo no 
mercado brasileiro - Com a capacidade da Companhia de inovar e 
aprimorar funções de produtos e serviços, os variados segmentos do 
varejo encontram soluções tecnológicas específicas no portfólio da Linx, 
com adequação ao porte de cada empresa. Este diferencial atende a 
preferência da maioria dos varejistas de contar com soluções integradas 
e de um mesmo fornecedor. 

Profundidade de portfólio - As soluções adjacentes interligadas ao 
POS e ERP permitem a ampliação ilimitada dos contratos conforme o 
desenvolvimento dos clientes. A habilidade de inovação e o modelo de 
negócios permitem à Linx crescer junto com seus clientes.
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04
Operações

G4-4
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SOLuçõES DE nEGÓCIOS
A Linx se organiza em uma estrutura que espelha as principais demandas do setor do varejo 
por meio de soluções modulares e baseada em nuvem. Esta forma de atuar favorece a 
agilidade e sinergia entre as operações. As soluções da Companhia lidam com as necessidades 
dos varejistas de modo abrangente e integrado, sejam eles de pequeno e médio porte ou 
varejistas globais ou os principais franqueadores do Brasil. 

Com este formato, os softwares permitem aos empresários atender suas necessidades 
comerciais e as demandas frequentes de atualizações, tanto para dar suporte para o complexo 
sistema tributário brasileiro quanto para contemplar novas exigências de desempenho ou a 
experiência trazida pelos usuários. Para assegurar a máxima eficiência da aplicação de seus 
produtos e serviços, a Linx Retail Academy tem o objetivo de desenvolver excelência operacional 
entre clientes, fornecedores e colaboradores (ver detalhes no final do capítulo). 

O modelo de negócios desenvolvido pela Linx possibilita a atualização das versões sem o ônus 
de vultosos investimentos iniciais e custos de upgrades e com a customização necessária dos 
aplicativos para satisfazer necessidades comerciais específicas. A cobrança de manutenções 
mensais, ao contrário dos altos valores iniciais cobrados no modelo de licenças, torna suas 
soluções escaláveis e acessíveis para varejistas de diferentes tamanhos. A inovação e a 
atualização dos produtos decorrem da estreita convivência entre o setor de Operações e  
o de Pesquisa e Desenvolvimento (ver detalhes no final deste capítulo). 

A CObRAnçA DE mAnuTEnçõES mEnSAIS 

TORnA SuAS SOLuçõES ESCALávEIS  

E ACESSÍvEIS PARA vAREjISTAS DE 

DIfEREnTES TAmAnhOS
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SOfTwARES
G4-4

Tecnologia e ferramentas para auxiliar na 
gestão dos negócios apresentadas nos 
seguintes produtos: 

Gestão Corporativa (ERP) - O conjunto 
de produtos cobre de ponta-a-ponta 
as necessidades da cadeia de varejo, do 
pequeno varejista às grandes redes: gestão; 
comercial; industrial; suprimentos; logística; 
financeiro; contabilidade e fiscal.

Gestão de Lojas (POS) - Soluções de 
automação comercial destinadas a diversos 
tipos de varejo e diferentes tamanhos e 
complexidades de gestão das empresas e PDV. 

Mobilidade - O uso de smartphones ou 
tablets agiliza o atendimento dos clientes 
e proporciona uma experiência mais 
personalizada. As soluções para varejistas 
e para shopping centers permitem o ágil 
acesso à variedade de produtos oferecidos 
na loja ou aos recursos de um shopping, 
como a programação cultural, promoções, 
geolocalização e marcador de vagas, entre 
outras funcionalidades.

Gestão de Franquias - Plataforma destinada 
a suprir as necessidades de gestão de uma ou 
mais franquias, adequando-se à complexidade 
e ao ritmo de expansão de um setor com 

exigência de soluções flexíveis. O Linx Microvix 
destina-se a variados segmentos e tipos de 
franquias, fazendo a conexão de gestão do 
franqueador e das empresas franqueadas;  
o Linx Degust cobre os complexos processos 
do mercado de franquias de food services com 
uma solução específica. 

Marketing - Auxilia as áreas de Marketing 
e Vendas a implementar estratégias 
personalizadas e assertivas para alavancar 
vendas com dois produtos: Linx Retail Marketing, 
de gestão de bases de clientes e ferramentas de 
fidelização; e Linx Gift Card, solução direcionada 
para alavancar vendas cruzadas e adicionais e 
estimular a fidelização de compra. 

e-Commerce - Plataforma B2C para a 
criação de lojas online, permite estender 
o relacionamento com a cadeia produtiva 
em diversos processos de negócio. São dois 
produtos: Linx e-Commerce, integrado com 
o Linx ERP; e Linx Web, de comunicação com 
terceiros e integração com representantes, 
clientes, franqueados e beneficiadores. 

NF-e – A ferramenta Linx NF-e permite 
acompanhar as exigências fiscais  
e regulatórias do mercado brasileiro, nos 
mais diversos estados, de forma totalmente 
integrada às soluções Linx.

O COnjunTO DE PRODuTOS  

CObRE DE POnTA-A-POnTA

AS nECESSIDADES DA CADEIA DE vAREjO
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O futuro chegou
Depois de antecipar para o Brasil o cenário 
de multicanalidade, a Linx desenvolveu 
e apresentou ao mercado varejista em 
2013 o conceito da tecnologia Omni 
Channel. A compra à distância, por meio 
do e-commerce ou do smartphone ou 
tablet ou das redes sociais, evoluiu para a 
convergência total e integrada em cloud 
dos canais digitais de comercialização 
e da loja física. Com esta tecnologia, a 
Linx antecipa sua capacitação para a 
transformação em curso no mercado de 
varejo, que se anuncia mais rápida e mais 
complexa do que era possível imaginar 
há poucos anos. E cria as condições para 
colocar em prática o ideal de proporcionar 
ao cliente uma experiência de compra 
única e especial em qualquer contexto. 

A gestão integrada de todos os canais 
de compra no Omni Channel pressupõe 
trabalhar de modo sinérgico, unindo 
logística, armazenamento, distribuição, 
atendimento, banco de dados e marketing, 
com ganhos estratégicos para as 
empresas. Os aplicativos atuam nas duas 

frentes, lojas e consumidores. Para o 
consumidor, munido de um smartphone, 
significa o fim dos limites entre o mundo 
físico e o virtual e o acesso irrestrito a 
todos os produtos disponíveis de uma 
marca, exibidos em forma de um imenso 
catálogo, o lookbook. Para o vendedor, 
representa uma ferramenta poderosa 
para entender e atender o cliente, com 
informações sobre o seu cadastro, 
programa de fidelidade, dados do estoque, 
lookbooks, entre outras possibilidades.

A plataforma está vinculada à área de 
Mobilidade, e seus aplicativos totalmente 
integrados ao Linx ERP e a toda a base 
instalada da Companhia. O resultado é 
uma maior empatia entre a marca e seus 
públicos-alvo, calcada no que há de mais 
moderno na tecnologia para o varejo.  
O sistema foi desenvolvido de forma a ter 
pronta aderência nas diversas verticais 
de varejo em que Linx atua.  

COm ESTA TECnOLOGIA, A LInx AnTECIPA 

SuA CAPACITAçãO PARA A TRAnSfORmAçãO 

DO mERCADO DE vAREjO, quE SE AnunCIA 

mAIS RáPIDA E mAIS COmPLExA 
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CONeCtIVIdade 
G4-4

Apoiada em infraestrutura própria, as soluções de conectividade da Linx interligam 
matriz, filiais e lojas e está presente nos maiores shopping centers do País e nos 
principais data centers.

Linx Conectividade - Desenvolvida para fazer a interligação entre lojas e matriz, 
permite vendas on-line, VoIP e tráfego de dados, suporte on-line a lojas e gerenciamento 
completo de redes WAN.

Linx TEF - Solução completa de TEF Dedicado com monitoramento, gerenciamento  
e suporte, respeitando a legislação tributária. 
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fOnTE DE InSPIRAçãO PERmAnEnTE
G4-25, 26

Com um amplo leque de soluções de negócios, a Linx alimenta sua inquietação  criativa com 
uma forte proximidade com o cliente, transformando esta habilidade em um traço cultural.  
A Companhia aplica este princípio em várias situações. Na área de P&D, uma estreita 
colaboração com Operações contribui para o desenvolvimento de produtos e serviços 
com alta aderência aos clientes. Eventos especiais, como o Linx Retail Forum, resultam em 
oportunidades de negócios e um rico acervo de novos conhecimentos.  Para disseminar esta 
cultura, criou o Linx Retail Academy, uma escola para clientes e colaboradores.

InOvAçãO Em DOSES mACIçAS
Historicamente, a Linx desenvolve seus produtos internamente. Adotou esta estratégia em 
razão das características do mercado em que atua, marcado por rápidos avanços tecnológicos, 
padrões de evolução de tecnologias de software, mudança das necessidades dos clientes e 
lançamentos frequentes de novos produtos. Em razão de sua importância, cerca de 15% da 
receita liquida é dedicado à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). A Empresa mantém “fábricas” 
de softwares vinculadas a cada vertical de varejo, voltadas para a construção de soluções 
cada vez mais adequadas às necessidades dos clientes. Há uma intensa troca de informações 
com as áreas de Operações para alinhar os produtos às demandas de atualização, eficiência e 
produtividade das empresas. 

Na matriz, atua um corpo de profissionais altamente qualificados, encarregado de desenvolver 
os projetos globais  e de garantir a aplicação de processos e ferramentas padronizadas a 
todas as áreas da Empresa, que têm garantido os saltos de inovação tecnológica e maior 
produtividade aos usuários das soluções. A Companhia também vem experimentando novos 
modelos de relacionamento com o cliente para possibilitar a troca direta de experiências entre 
os líderes de Tecnologia da Informação das empresas varejistas e os seus profissionais.  

A LInx ALImEnTA SuA InquIETAçãO  

CRIATIvA COm umA fORTE 

PROxImIDADE COm O CLIEnTE, 

TRAnSfORmAnDO ESTA hAbILIDADE 

Em um TRAçO CuLTuRAL. 
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A COmunIDADE DE CLIEnTES 
GR-26, 27

Parte da estratégia, a proximidade com o cliente foi intensificada 
nos últimos anos para atender a missão de tornar o varejo mais 
produtivo e dar mais assertividade ao esforço de vendas. Os canais 
de comunicação foram aprimorados para incluir em seus processos 
a escuta atenta das demandas das empresas e o engajamento 
às principais tendências que se evidenciam no mundo. Principal 
evento de relações públicas da Companhia, o Linx Retail Forum 
2013 reuniu altos executivos e gestores de negócios e de TI de mais 
de 300 empresas de diversas verticais do varejo. Para demonstrar 
a atratividade da plataforma Omni Channel, a Companhia montou 
uma loja conceito em que os participantes puderam vivenciar 
as experiências de um consumidor com a nova tecnologia. 
Outras instalações apresentaram as novidades trazidas para cada 
vertical de varejo nas lojas, gestão e e-commerce, com foco nas 
possibilidades de produtos integrados, demonstradas em ambientes 
reais. A programação foi completada por um ciclo de palestras de 
especialistas brasileiros e internacionais.

Implantado como um modelo-piloto, o Comitê de Clientes, instalado 
no segundo semestre, concentrou-se no setor de moda, mais antigo 
e volumoso grupo de empresas atendidas pela Linx, para montar uma 
agenda para discutir o futuro com as lideranças de TI das principais 
redes do segmento no País. O projeto teve um período longo de 
maturação para definir com clareza um estatuto para o Comitê,  
o formato dos encontros trimestrais e as diretrizes da agenda. Três 
encontros foram realizados em 2013 e estão previstos cinco para 2014. 
Entre os temas levantados, ganharam destaque os processos para 
acelerar a assimilação de novas tecnologias pelos funcionários das 
redes varejistas e a implantação de uma cultura de renovação sazonal 

de produtos tecnológicos. Na seleção dos participantes, a Companhia 
priorizou as marcas aspiracionais do mercado fashion por entender 
o seu potencial de influência sobre toda a cadeia varejista. Após 
consolidar o formato do Comitê, a Companhia planeja estender  
a experiência para todas as verticais. 

Em outra frente, a Linx se aproximou das principais entidades de 
classe de seus setores de negócios, como Associação Brasileira  
de Franquias (ABF), Associação Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce), Instituto dos Executivos de Varejo (Ibevar), Associação 
Brasileira de Equipamentos para Postos de Serviços (Abieps), de 
postos de combustível e lojas de conveniência, entre outros,  
além de ter participação ativa em eventos de negócios do setor. 

ESCOLA PARA CLIEnTES
A partir da visão de que a excelência na prestação de serviços está 
diretamente vinculada à capacidade de acelerar a adoção e uso de 
seus produtos de softwares, a Companhia deu continuidade à Linx 
Retail Academy, instalada em 2012.  Tendo equipes próprias para 
a prestação de serviços profissionais para os clientes, considera 
fundamental ter uma estrutura interna de capacitação e treinamento 
para clientes, parceiros e colaboradores. Os cursos trazem um 
enfoque técnico e conceitual, direcionados às soluções desenvolvidas 
pela Linx e utiliza o contexto empresarial para relacionar os conceitos 
teóricos de cada área à tecnologia de sistemas aplicados à gestão de 
negócios. A estrutura da academia inclui salas de aula equipadas com 
recursos tecnológicos avançados e conta com um time de instrutores 
especializados em cada uma das áreas de negócio. 
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05
Públicos 
estratégicos
G4-24, 25
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O setor de atuação e o modelo de negócios determinam o 
envolvimento da Linx com seus stakeholders. Atuando na indústria 
do conhecimento e detentora de ativos intangíveis, tem em seus 
colaboradores o recurso essencial para suas operações. Como 
prestadora de um serviço estratégico para o mercado de varejo, 
prioriza a confiança e o relacionamento comercial de longo prazo com 
as empresas clientes.  A abertura de capital em 2013, e a convivência 
com investidores e analistas do mercado de capitais, trouxe a 
demanda ainda maior por transparência e prestação de contas. 

Com os demais públicos de relacionamento – fornecedores, canais 
indiretos de vendas, entidades de classe, governo, imprensa e a 
sociedade em geral – o engajamento da Companhia se realiza 
apoiado nas melhores práticas, com a definição clara de princípios 
norteadores e compartilhamento de interesses. G4-24 (Ver detalhes 
do relacionamento com clientes nos capítulos Estratégia e gestão 
e Soluções de negócios; sobre investidores, ver item Relações com 
Investidores no capítulo Governança corporativa)

CAnAIS DE DIáLOGO COm OS PúbLICOS DE RELACIOnAmEnTO 
 G4-24, 25, 26

Públicos Mecanismos de Interação

Clientes Comitê e Clientes, pesquisa de satisfação, website corporativo, Portal do Cliente, mídias sociais, 
promoção de eventos, participação em eventos setoriais, participação em associações setoriais 
dos segmentos atendidos, visitas técnicas e comerciais, processos de monitoramento pós-
venda, publicações segmentadas. 

Colaboradores Intranet, inciativas de comunicação interna como publicações, murais e campanhas, encontros 
regulares da alta gerência, agenda de reuniões de gestão, participação em instituições 
setoriais, canal de manifestação para sugestões, queixas e denúncias com garantia de sigilo, 
representação sindical dos trabalhadores, canais Fale com o RH e Fale com o Presidente, 
Pesquisa de Clima, treinamentos.

Acionistas Assembleias, teleconferência de resultados, site de RI, boletins, imprensa, encontros, relatórios, 
CVM, telefone e e-mail.

Sociedade Projetos sociais e assistenciais, website corporativo.

Fornecedores Website corporativo, participação em associações setoriais de tecnologia, Código de Ética, 
Política de Compras, visitas técnicas e comerciais, auditorias.

Associações  
do mercado

Participação em organismos do setor de tecnologia e de setores dos clientes. 

Imprensa Assessoria de comunicação, equipe interna de relações com a imprensa, website corporativo.
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GESTãO DE PESSOAS
G4-10, 25, 26, LA10

Integração e multiculturalidade se tornaram temas permanentes para os colaboradores da 
Linx a partir de 2008, quando iniciou a estratégia de crescimento por aquisição. A incorporação 
de 16 empresas de tecnologia em cinco anos, com seu capital intelectual, reforçou as 
vantagens competitivas da organização e enriqueceu o processo de desenvolvimento do seu 
mais importante ativo, as pessoas.  O talento potencializado da equipe estimula a Linx crescer 
e se manter competitiva em um setor de grande dinamismo.

Com uma estratégia bem definida de integração das aquisições, adota como princípio a 
preservação do corpo funcional das empresas incorporadas, pois acredita que as pessoas 
constituem a fonte essencial para a assimilação de conhecimentos tecnológicos para 
atuar como catalizadores da inovação. A Companhia terminou o ano de 2013 com 1.737 
colaboradores, beneficiados pela cultura de capacitação desenvolvida pela Linx e pelo alto 
valor dado à educação. 

NúMERO TOTAL DE EMPREGADOS, POR CONTRATO DE TRABALHO E GêNERO*

Rótulo de linha Feminino Masculino Total Geral

CLT 556 1127 1683

Estagiários 21 22 43

Estatuários - 11 11

Total Geral 577 1160 1737

NúMERO TOTAL DE EMPREGADOS PRóPRIOS, POR REGIãO E GêNERO

Região Masculino Feminino

Sudeste 828 382

Nordeste 77 21

Sul 255 174

*As contratações não estão sujeitas a variações sazonais

G4-10
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A área de Recursos Humanos se apoia em três pilares de atuação: contratar a pessoa certa 
para o lugar certo, sempre priorizando o aproveitamento interno; criar um ambiente de 
trabalho encorajador e capaz de elevar o engajamento; e fortalecer uma liderança que tenha 
como propósito desenvolver o pleno potencial de suas  equipes. Alinhado ao planejamento 
estratégico, ampliou os recursos, sistemas e processos para dotar a Linx de uma estrutura 
robusta de atração, desenvolvimento e valorização de profissionais e fortalecimento da cultura 
interna orientada para inovação, qualidade e empatia com o cliente.

A equipe de Recursos Humanos passou a atuar com o modelo de parceiro de negócios, 
no qual ao ganhar maior competência sobre os negócios, consegue assumir um papel 
consultivo mais relevante sobre a agenda de pessoas e dos líderes, que por sua vez,ganham 
autonomia e agilidade e se tornam os responsáveis diretos pelos processos relacionados à 
gestão de suas equipes. No Portal do RH, reestruturado, foram centralizadas as informações 
e as ferramentas necessárias para propiciar aos líderes uma plataforma de gestão de 
pessoas, integrando estrategicamente os vários processos da área. O ferramental colocado à 
disposição dos gestores inclui um conjunto de políticas para orientar as diversas esferas do 
relacionamento com colaboradores:
• Política de Recrutamento e Seleção
• Política de Integração de Novos Colaboradores
• Política de Administração Salarial
• Política de Avaliação de Desempenho
• Política de Auxílio à Educação

Entre as práticas de gestão de pessoas aperfeiçoadas ao longo de 2013 está o processo 
de avaliação de desempenho, aplicado a 100% da equipe em todo o País. O programa foi 
redesenhado para melhorar a experiência de cada colaborador e fortalecer a qualidade 
do feedback, visando estimular a prática de novas competências que possam elevar o 
desempenho.  Vinculada ao processo, a política de remuneração variável prevê o pagamento 
de Participação em Lucros e Resultados (PLR) vinculado ao atingimento de metas financeiras 
e individuais. A prática de remuneração se mantém competitiva em relação ao mercado de 
Tecnologia da Informação. A definição do pacote de benefícios tem como base pesquisas de 
mercado e o objetivo de atrair, estimular, engajar e valorizar os colaboradores. Um grande 
diferencial está no auxílio à educação, para o qual a Companhia criou uma política específica. 

Parte essencial da expertise da Linx, o treinamento e capacitação da equipe conta com 
diversos recursos internos e externos que garantem a capacidade de inovação da Companhia 
e a empregabilidade dos colaboradores. GR LA10 O apoio prevê reembolso de 50% para cursos 
de graduação com teto de reembolso mensal R$ 800,00 e reembolso de 50% para cursos 
de pós-graduação e MBA com teto de reembolso mensal de R$ 1.200,00. Entre os recursos 
disponíveis, estão: 
• Programa Auxílio Educação (Graduação, pós-graduação e MBA)
• Cursos presenciais e por Educação a Distância (EAD) técnicos e comportamentais
• Programa de cursos de livres de capacitação e aperfeiçoamento (incluem apoio a 

certificações relacionados à Tecnologia)
• Cursos de desenvolvimento de liderança
• Palestras e workshops (de acordo com estratégia da empresa)
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PACOTE DE bEnEfÍCIOS
G4 LA2

• Assistência médica e odontológica
• Auxílio-refeição ou refeitório 
• Seguro de vida
• Participação em Lucros e Resultados (PLR)
• Auxílio deficiência e invalidez 
• Licença maternidade/paternidade

Com exceção da PLR, todos os benefícios são estendidos aos colaboradores temporários.

Em 2013, teve início a implantação do plano de opção de compra de ações, aprovado em 
assembleia geral extraordinária pelos acionistas em 2012. Sob responsabilidade do Conselho 
de Administração, será gerenciado pelo Comitê de Remuneração e inicialmente destinado 
a um grupo de executivos da alta direção e de funções críticas. Entre as regras adotadas, 
inclui-se o estabelecimento de metas relacionadas ao desempenho dos executivos, de forma 
a estabelecer critérios objetivos para a eleição dos beneficiários.

Movida à criatividade

Para fortalecer a cultura de melhoria de processos, a Linx fez 
uso da estratégia colaborativa e dirigiu um apelo diretamente 
aos funcionários, com a campanha Coeficiente X. O aumento de 
produtividade, principal objetivo, demonstrou ser um tema de 
interesse coletivo. As sugestões, 99 no total, vieram de várias 
áreas, direcionadas à melhoria do dia a dia e a aumentar a receita, 
diminuir os gastos operacionais e os erros processuais. Além 
de criar uma vitrine para valorizar o espírito criativo, a iniciativa 
repercutiu na imprensa como uma prática exemplar. De acordo 
com a programação, todas as sugestões foram submetidas a uma 
análise detalhada para avaliar a viabilidade de sua implementação. 



InCLuSãO E DIvERSIDADE
Como uma das decorrências do ambiente 
de multiculturalidade que se desenvolveu 
na Linx, a valorização da diversidade se 
expressa de diferentes formas.  A Companhia 
tem como prática a contratação de pessoas 
com deficiência. Em 2013, intensificou a 
iniciativa com a realização de um evento 
de sensibilização voltado para gestores e a 
diretores, e estabelecimento de parcerias 
com instituições especializadas do mercado. 

No Programa de Estágio, realizou uma 
reformulação no formato para que 
a iniciativa seja conduzida de forma 
estruturada e resulte na continuidade 
efetiva dos estagiários nos quadros da 
Empresa. A presença e contribuição 
do Jovem Aprendiz, é uma realidade 
na maioria das localidades onde há um 
escritório estabelecido. 

Um contingente expressivo de profissionais 
mulheres integra o quadro funcional, 
representando 33,3%. A Linx tem como 
objetivo ampliar a presença de mulheres nos 
cargos de liderança. 

RELAçõES TRAbALhISTAS
A Linx cumpre todas as normas trabalhistas 
e mantém relações com os principais 
sindicatos associados ao seu segmento de 

atuação; os acordos envolvem 100% dos 
colaboradores, filiados ou não a sindicatos 
locais, e incluem cláusulas relacionadas 
à saúde e segurança.  G4-11 Todos os 
colaboradores estão representados pelas 
Comissões Internas de Prevenção a 
Acidentes (Cipa) em cada localidade.  
Os integrantes da Cipa se reúnem e discutem 
pontos relacionados à segurança do trabalho, 
qualidade de vida e ambiente de trabalho. 

CAPACITAçãO Em DIREITOS 
humAnOS
GRI hR2

Todos os colaboradores participam do 
programa de integração no primeiro dia  
de trabalho. Com duração de um dia,  
a programação inclui a apresentação  
e debate das políticas da Companhia e  
o conteúdo do Código de Conduta Ética,  
o qual contém instruções voltadas a direitos 
humanos. No total, a Companhia dedica 
aproximadamente 96 horas (ou oito horas 
por mês) a este procedimento. Todos os 
admitidos em 2013 receberam treinamento 
referente ao código. A Linx planeja ter o 
curso sobre o Código de Ética atualizado 
anualmente para 100% dos colaboradores  
a partir de 2014.

A LInx CumPRE TODAS AS nORmAS 

TRAbALhISTAS E mAnTém RELAçõES COm OS 

PRInCIPAIS SInDICATOS ASSOCIADOS  

AO SEu SEGmEnTO DE ATuAçãO
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CAnAIS InDIRETOS
G4-25, 26

Para aumentar a escala e criar capilaridade, a Companhia 
desenvolveu uma rede de representação comercial organizada 
como Canais Indiretos.  Os representantes possibilitam sua presença 
em localidades nas quais não possui unidades próprias. Há um 
departamento estruturado para apoiar o funcionamento desses 
canais, a Diretoria de Canais, orientada para estabelecer processos e 
um programa de relacionamento com estes prestadores de serviços 
. O alinhamento conta com um sistema de comunicação específico e 
especializado para esse atendimento.

fORnECEDORES
G4-12, 25, 26, 

As boas práticas do mercado são um imperativo para a relação da 
Linx com sua cadeia de fornecimento. No total, a Companhia mantém 
negócios com cerca de 50 empresas de suprimento. A categoria de 
fornecedores estratégicos é formada por corporações internacionais 
de produtos e serviços do setor de tecnologia e empresas de 
data center. Os principais fornecedores da Companhia são os de 
telecomunicações, internet e data centers. Estes fornecedores são 
parte fundamental da infraestrutura operacional dos produtos em 
SaaS, cloud e on-premise.

A Companhia utiliza como critérios de contratação de produtos 
e serviços os requisitos de qualidade, custo, certificações, além 
do atendimento às exigências dos próprios clientes, descritos na 

Política de Compras. A continuidade do relacionamento leva em 
conta a gestão de custos e desempenho e a aderência demonstrada 
pelo fornecedor aos princípios e boas práticas da Linx. Previsto 
no Código de Ética, o compromisso com o respeito aos direitos 
humanos e à legislação trabalhista e fiscal faz parte dos processos 
de seleção e dos contratos com este público. Não há preferência por 
fornecedores locais.

SOCIEDADE E GOvERnO
Na visão da Linx, há uma relação intrínseca entre governança, 
sustentabilidade e a incorporação dos sistemas de gestão aos 
processos e operações do mundo empresarial. Como uma 
protagonista do setor de TI de varejo no Brasil, a Companhia acredita 
que desempenha um papel estratégico na formalização dos 
negócios, na adoção das melhores práticas e na sustentabilidade 
financeira de um setor essencial para a economia do País e para o 
bom funcionamento da sociedade. Considera que a possibilidade de 
atuar como agente indutor de boas práticas constitui um fator de 
contribuição ao bem estar, à justiça social e ao avanço da sociedade 
brasileira. Atualmente, a Linx não possui negócios com o Governo. 

COmunIDADE
G4-25, 26, EC8 

Parte da cultura da Linx, a atuação em atividades filantrópicas  
e culturais tem um espaço permanente em suas atividades.  
A Companhia apoia organizações e projetos sociais (ver mais detalhes 
em Desempenho social). 
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sustentável
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DESEmPEnhO SOCIAL

DOAçãO DESCOmPLICADA
Iniciativa do Instituto Arredondar, o projeto de microdoação criado pela instituição tornou-se 
realidade com o apoio da plataforma de software da Linx. Para apoiar a ONG,  
a Companhia inseriu em alguns de seus sistemas de gestão funcionalidades que atendem 
operacionalmente os arredondamentos. Se o consumidor responde afirmativamente à 
pergunta “quer arredondar?”, a captação é feita e o valor máximo de R$ 0,99 é direcionado 
para a ONG. O procedimento só é implantado quando as empresas clientes aderem 
formalmente ao Movimento Arredondar. Para garantir a transparência do processo, os valores 
arrecadados são monitorados por meio de um portal on-line do instituto. Em 2013, a Linx 
pilotou o sistema em alguns de seus clientes que aderiram à ação. O resultado da doação 
descomplicada dos centavos é repassado para um grupo de até 15 organizações sociais. Para 
receber o suporte financeiro, o instituto estabeleceu como principal critério atuar alinhado ao 
movimento Objetivos do Milênio, da ONU.

bAzARES DO bEm
Desde 2006, a Linx mantém uma parceria com a União Brasileiro-Israelita do Bem Estar 
Social (Unibes), de São Paulo, fornecendo os sistemas de gestão para as diversas iniciativas 
de captação de recursos mantidas pela ONG, especialmente os sete tradicionais bazares de 
doações em vários pontos da capital paulistana.  A parceria envolve a doação de licenciamento 
de software ERP, suporte e manutenção, e também horas de treinamento para os voluntários 
da entidade. O apoio da Linx contribuiu para organizar e dar transparência aos processos 
internos e, com isso, melhorar o controle de vendas e estoque e fazer o gerenciamento 
comercial, levando as ações a um novo patamar de arrecadação. A instituição atende a mais 
de 14 mil pessoas, entre famílias, crianças e idosos, com uma variedade de projetos ligados a 
assistência social, educação, apoio à saúde e cultura. 

InICIATIvA DO InSTITuTO ARREDOnDAR,  

O PROjETO DE mICRODOAçãO CRIADO PELA 

InSTITuIçãO TORnOu-SE REALIDADE COm O 

APOIO DA PLATAfORmA DE SOfTwARE DA LInx
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DESEmPEnhO ECOnÔmICO –  

GERAçãO DE RIquEzA
G4-EC1

Referente aos resultados do grupo consolidado, o valor adicionado 
de 2013 distribuído pela Linx totalizou R$ 259,7 milhões, 
crescimento de 40,1% em relação ao exercício anterior.  
Como destaque, houve aumento na distribuição de valor a todos 
os componentes.  O valor adicionado distribuído a Pessoal, cerca de 
51% do total, correspondeu a R$ 132,3 milhões, representando um 
adicional de 16,1% em relação a 2012. Na distribuição em impostos, 
taxas e contribuições, a Companhia totalizou R$ 52,47 milhões, 
correspondente a 20% do total distribuído. As demonstrações 
financeiras foram auditadas por firma externa independente.

DEMONSTRAçãO DO VALOR ADICIONADO (R$ MIL)

Consolidado

2013 2012 2011

Receitas

   Venda de serviços e mercadorias 331.334 255.083 199.776

   Outras receitas 12.454 160 62

   Provisão para créditos de liquidação duvidosa -1.824 -430 -59

341.964 254.813 199.779

Insumos adquiridos de terceiros

   Custo de serviços e mercadorias vendidas 22.129 18.171 13.339

   Materiais, energia, serviço de terceiros e outros operacionais 49.555 25.784 19.207

71.684 43.955 32.546

Valor adicionado bruto 270.280 210.858 167.233

   Depreciação e amortização 29.848 25.475 20.228

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 240.432 185.383 147.005

Valor adicionado recebido em transferência

   Resultado de equivalência patrimonial - - -

   Receitas financeiras 27.385 6.974 12.539

   Outras despesas -8.111 -2.218 -469

   Operações descontinuadas - -4.721 -6.029

19.274 35 6041

Valor adicionado total à distribuir 259.706 185.418 153.046
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DISTRIBUIçãO DO VALOR ADICIONADO (R$MIL)

Consolidado

   2013 2012 2011

Pessoal 132.368 114.008 76.720

Remuneração direta 109.503 96.235 61.241

 Benefícios 12.674 10.596 10.446

 FGTS 10.191 7.177 5.033

   Impostos, taxas e contribuições 52.470 42.700 39.019

Federais 41.241 33.127 31.295

Estaduais 3.131 2.816 2.111

Municipais 8.098 6.757 5.613

   Remuneração de capitais de terceiros 12.458 11.406 16.271

Juros 7.113 7.712 13.661

Aluguéis 5.345 3.694 2.610

   Remuneração de capitais de próprios 62.410 17.304 21.036

Dividendos e juros sobre o capital próprio 14.822 11.419 14.627

Lucros retidos 47.588 5.885 6.409

259.706 185.418 153.046

51%

20%

18%6%

Distribuição de valor adicionado

Pessoal Lucros retidos

Impostos, taxas 
e contribuições

Dividendos e juros 
sobre o capital próprio

Remuneração de 
capitais de terceiros

5%
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DESEmPEnhO ECOnÔmICO-fInAnCEIRO 
No ano de 2013, a receita bruta da Linx atingiu R$ 331,3 milhões, 
apresentando um crescimento de 27,8% comparado a 2012.  
A receita recorrente, no mesmo período, cresceu 32,4% em relação 
a 2012, representando 77,7% da receita operacional bruta. A receita 
operacional líquida totalizou R$ 295,4 milhões com uma expansão 
de 27,9% sobre 2012. Trata-se de um avanço expressivo, dado que a 

331.334 259.239

203.942

128.096

Receita operacional bruta (R$ mil)

2013 2011

2012 2010

2009

75.508

295.449 230.989

184.502

114.961

Receita operacional Líquida (R$ mil)

2013 2011

2012 2010

2009

68.267

Linx foca os seus esforços comerciais especialmente no crescimento 
das receitas recorrentes, que geram previsibilidade e rentabilidade. 
Esta estratégia se refletiu no crescimento moderado da linha 
receita de serviços, em ritmo inferior ao da receita recorrente, um 
comportamento considerado saudável pela Companhia, já que a 
margem bruta da última é muito superior.
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EbTIDA E mARGEm EbTIDA
No ano, o EBITDA ajustado ficou em R$ 82,5 milhões, um crescimento 
de 27,4% sobre 2012. Os resultados do período demonstram o 
aumento da eficiência operacional da Companhia conquistado após os 
investimentos em uma nova estrutura organizacional nos anos de 2011 
e 2012. É importante salientar que este aumento de margem ocorreu 
mesmo com a realização de cinco aquisições ao longo de 2013. 

LuCRO LÍquIDO AjuSTADO
O lucro líquido da Linx  foi de R$62,4 milhões no ano de 2013,  
um aumento de 183,5% em comparação ao lucro líquido de 2012.  
No ano, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 59,5 milhões, crescimento 
de 120,2% em relação a 2012. 

Para conhecer as Demonstrações 
Financeiras completas e o Release 
de Resultados de 2013, acesse 
http://ri.linx.com.br/

59.519
27.025 27.065

20.251

Lucro Líquido Ajustado

2013 2011

2012 2010

2009

margem Líquida

11.469

20,1%

11,7%

14,7%

17,6% 16,8%

87.123
64.704

56.582

40.400

Ebtida (R$ mil) e margem Ebtida (%)

2013 2011

2012 2010

2009

21.528

29,5%
28,0%

30,7%

35,1%

31,5%

margem EbTIDA
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RELATE AS PRInCIPAIS mARCAS, PRODuTOS E SERvIçOS.

PRODuTOS
Software de gestão ERP, Software de POS (Ponto de venda), Conectividade, TEF, E-commerce, 
Aplicativos de Mobilidade, CRM e Omni-Channel

PRInCIPAIS mARCAS 
Linx DMS
Linx Degust
Linx ERP
Linx Microvix
Linx POS
Linx eCommerce
Linx RFID
Linx NFe 
Linx Selling Mobile
Linx Retail Marketing
Linx Conectividade
Linx TEF
Linx Retail Academy

SERvIçOS
Consultoria, implantação, treinamento e suporte.

AnExOS
 G4-4 
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*A filial de Jaboticabal teve as atividades encerradas em março de 2013

G4-LA1 - Número total e taxas de novas contratações de empregados  
e rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região

Em 2013, a Linx contratou 596 colaboradores, sendo 384 homens e 
212 mulheres. A maioria dos contratados tem idade abaixo de 30 anos 
(58%). Já os desligados foram 577, sendo 64% do sexo masculino e 
36% do sexo feminino, e 57% têm menos de 30 anos.

NúMERO TOTAL DE COLABORADORES CONTRATADOS (2013)

Estado Mulheres Homens Total Geral

Minas Gerais 12 38 50

Santa Catarina 32 26 58

Rio Grande do Sul 30 70 100

Pernambuco 12 29 41

Rio de Janeiro 7 17 24

São Paulo 119 204 323

 Total Geral 212 384 596

NúMERO TOTAL - ROTATIVIDADE (2013) – POR REGIãO (ESTADOS)

Estado Contratados Desligados Total de 
colaboradores

Percentual

Minas Gerais 50 68 251 23,51%

Santa Catarina 58 54 147 38,10%

Rio Grande do Sul 100 79 282 31,74%

Pernambuco 41 21 99 31,31%

Rio de Janeiro 24 22 103 22,33%

São Paulo * 323 333 855 38,36%

 Total Geral 596 577 1737 33,8%



Relatório de Sustentabilidade 2013 60

NúMERO TOTAL DE COLABORADORES CONTRATADOS POR FAIXA ETáRIA, GêNERO E REGIãO (2013)

Estado Abaixo 30 De 30 a 50  Acima 50 Homens Mulheres TOTAL

Minas Gerais 41 9  - 38 12 50

Santa Catarina 42 16 - 26 32 58

Rio Grande do Sul 41 52 7 70 30 100

Pernambuco 22 19 - 29 12 41

Rio de Janeiro 9 15 - 17 7 24

São Paulo 188 133 2 204 119 323

TOTAL 343 244 9 384 212 596

NúMERO  TOTAL DE COLABORADORES DESLIGADOS (2013) – POR REGIãO

Estado Abaixo 30 De 30 a 50 Acima 50 Mulheres Homens

Minas Gerais 7% 5% 0% 4% 8%

Santa Catarina 6% 3% 0% 4% 5%

Rio Grande do Sul 5% 5% 3% 5% 8%

Pernambuco 2% 2% 0% 1% 3%

Rio de Janeiro 2% 2% 0% 6% 16%

São Paulo 34% 23% 1% 21% 37%

 Total Geral 56,7% 38,8% 4,5% 36% 64%

*A filial de Jaboticabal teve as atividades encerradas em março de 2013
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G4-LA12 - Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de 
empregados por categoria funcional, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros 
indicadores de diversidade.

PERCENTUAL DE EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL DE ACORDO COM GêNERO

Categoria Funcional Masculino Feminino

Diretores Executivos 100,0% 0,0%

Diretores 95,5% 4,5%

Gerentes 74,5% 25,5%

Profissionais 65,4% 34,6%

Estagiário 52,0% 48,0%

PERCENTUAL DE EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL DE ACORDO COM FAIXA ETáRIA

Categoria Funcional Menos de 30 30 a 50 Mais que 50

Diretores Executivos 0,0% 75,0% 25,0%

Diretores 0,0% 75,0% 25,0%

Gerentes 9,4% 77,4% 13,2%

Profissionais 46,2% 50,3% 3,5%

Estagiário 96,0% 4,0% 0,0%

NúMERO DE EMPREGADOS POR REGIãO DE ACORDO COM GRUPO MINORITáRIO

Região PcD Aprendiz Mulheres Estagiário

Sudeste 31 7 382 36

Sul 7 3 174 2

Nordeste 3 1 21 5

Total 41 11 577 43
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SumáRIO DE COnTEúDO DA GRI

CONTEúDOS PADRãO GERAL

Indicador Página Evidências

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

G4-1 10, 12 Mensagens da Liderança

G4-3 22, 28 Linx S.A

G4-4
17, 38, 40, 42, 58 Principais indicadores

Operações
Anexos

G4-5 68 R. Cenno Sbrighi, 170 – água Branca, S.Paulo-SP

G4-6
A atuação da Linx em outros países tem participação irrelevante na receita, representando menos de 1%.  
A empresa não tem operações fora do Brasil

G4-7 19 Holding de instituições não-financeiras

G4-8
17, 23, 24 Principais indicadores

Sobre a Linx

G4-9
17, 23, 32 Principais indicadores

Relações com Investidores

G4-10
17, 47 Principais indicadores

Gestão de Pessoas

G4-11 50 100% dos colaboradores

G4-12 51 Fornecedores

G4-13
19, 20 Um ano de IPO

Aquisições complementam expertise

G4-14 A Linx não adota o princípio da precaução

G4-15
A Linx não é signatária de iniciativas desenvolvidas externamente. 
A Companhia tem plano de atuar neste sentido a partir de 2014

G4-16 A Companhia não tem cadeira ou participa de instituições setoriais
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SUMáRIO DE CONTEúDO DA GRI

Indicador Página Evidências

ASPECTOS MATERIAIS INDENTIFICADOS E LIMITES

G4-17 22

Todas empresas consideradas nas demonstrações financeiras foram cobertas no relatório:
Linx S.A.
Linx Sistemas e Consultoria Ltda.
Linx Serviço de Gerenciamento de Redes Ltda.
Linx Telecomunicações Ltda.

G4-18
3, 4 Sobre o relatório

Construção da Materialidade

G4-19 4, 9 Construção da Materialidade

G4-20 4, 9 Sobre o relatório

G4-21 4, 9 Construção da Materialidade

G4-22 3, 20 Sobre o relatório

G4-23 3 Sobre o relatório

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

G4-24
3, 45, 46 Sobre o relatório

Clientes 
Públicos estratégicos

G4-25
3, 31, 43, 45, 
46, 47, 51

Sobre o relatório

G4-26
4, 31, 43, 44, 
46, 47, 51

Construção da Materialidade

G4-27
4, 44 Construção da Materialidade 

Clientes
Gestão de pessoas
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SUMáRIO DE CONTEúDO DA GRI

Indicador Página Evidências

PERFIL DO RELATÓRIO

G4-28 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013

G4-29 Relatório Anual de Sustentabilidade 2012, divulgado em julho de 2013

G4-30 Anual

G4-31
Linx-Relações com Investidores:
Guilherme Lima - 55-11-2103-4313
guilherme.lima@linx.com.br 

G4-32 Sumário de conteúdo da GRI

G4-33 O relatório não foi submetido à verificação externa

GOVERNANÇA

G4 - 34 28 Estrutura de governança corporativa

ÉTICA E INTEGRIDADE

G4-56 21, 30
Missão, Visão, Valores
Ética e integridade
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SUMáRIO DE CONTEúDO DA GRI

CONTEúDOS PADRãO ESPECíFICOS

Indicador Página Evidências

Aspectos materiais INFORMAÇÕES SOBRE FORMA DE GESTÃO

Desempenho 
econômico

4, 5
Construção da Materialidade
EC1 EC2 EC3

Presença  
no mercado

4, 5
Construção da Materialidade
EC6

Impactos econômicos 
indiretos

4, 5
Construção da Materialidade
EC7 EC8

Emprego 4, 6
Construção da Materialidade
LA1 LA2

Relações trabalhistas 4, 6
Construção da Materialidade
LA4

Treinamento e 
educação

4, 6
Construção da Materialidade
LA9 LA11

Diversidade e 
igualdade de 
oportunidades

4, 7
Construção da Materialidade
LA12

Investimentos 4, 7
Construção da Materialidade
HR1 HR2

Conformidade 4, 7 Construção da Materialidade

Rotulagem de 
produtos e serviços

4
Construção da Materialidade
SO8

Comunicações  
de marketing

4, 7
Construção da Materialidade
PR3 PR3

Privacidade  
do cliente

4, 7
Construção da Materialidade
PR8
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SUMáRIO DE CONTEúDO DA GRI

Indicador Página Evidências

EC1 54 Descrito no relato

EC2 Mudança climática não afeta o negócio. Não há o que declarar sobre esse tema

EC3 Não há plano de pensão/previdência na Companhia.

EC6
Cerca de 25% de membros da alta direção de unidades operacionais importantes são contratados na comunidade local no Brasil.
 Sendo considerados diretor-presidente e vice-presidentes

EC7 Não há projetos de infraestrutura significativos

EC8 51 Descrito no relato

HR1
Não há. A Companhia inclui apenas cláusulas de temas éticos, sociais e ambientais em contrato com seus fornecedores.
Para contratos de aquisição de empresas, a Linx possui cláusula de conformidade com a legislação trabalhista e ambiental.

HR2 50 Descrito no relato

PR3 Não se aplica. Os produtos e serviços da Linx são intangíveis.

PR5 A Linx não realizou pesquisa de satisfação de clientes em 2013.

PR6 Não se aplica.

PR7 Não houve.

PR8
Não foi identificada, em 2013, nenhuma queixa comprovada de violação de privacidade dos dados de clientes. 
A Companhia mantém processos para o registro desses eventos e não conta com processos para auditá-los.

SO8 Não houve multa significativa e nenhuma sanção ou processo movido
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SUMáRIO DE CONTEúDO DA GRI

Indicador Página Evidências

LA1 59 Descrito no relato

LA2 49 Descrito no relato

LA4 Não se aplica

LA9
O número médio de horas de treinamento por ano por empregado foi de 25 horas, resultando em 8.588 horas no total. 
Não há controle por gênero e por categoria funcional

LA10 47, 48 Gestão de pessoas

LA11 100% dos colaboradores recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira

LA12 61 Anexos
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SãO PAuLO - mATRIz
Rua Cenno Sbrighi, 170 - Edifício II - água Branca
São Paulo - SP - CEP 05036-010
Telefone: + 55.11.2103-2400

RIO DE jAnEIRO - fILIAL
Rua Guilhermina Guinle, 272 – 4º andar - Botafogo
Rio de Janeiro – RJ - CEP 22270-060
Telefone: +55.21. 2195-0800

bELO hORIzOnTE - fILIAL
Av.Barão Homem de Melo, 3280, 3º andar - Estoril
Belo Horizonte – MG - CEP 30494.080
Telefone: +55.31.4009-4141

RECIfE - fILIAL
R. Amélia, 528 - Bairro das Graças
Recife – PE - CEP 52011-050
Telefone: + 55.81.2128-6014

mOnTEnEGRO - fILIAL
Rua Ramiro Barcelos, 1.545 - 4º andar - Sl. 401
Montenegro – RS - CEP 95780-000
Telefone: + 55.51.3649-8000

PORTO ALEGRE - fILIAL
Avenida Sertório, 3655 - Passo D’Areia
Porto Alegre – RS - CEP 91040-621
Telefone: + 55.51.2101-9999

jOInvILLE - fILIAL
Rua Tenente Antônio João, 2858 -  
Zona Industrial Norte
Joinville - SC - CEP 89219-720
Telefone: + 55.47.4009-0900

CRéDITOS
Diretoria de Relações com Investidores
MZ Group

bAuRu - fILIAL
Rua Capitão Gomes Duarte, 16-16, Sala 6 - 
Vila Sta. Tereza
Bauru - SP - CEP: 17012-040
Fone: + 55.14.3234-8422
Fax: + 55.14.3879-0620

bLumEnAu - fILIAL
Rua Joinville, 526, 2º andar, Vila Nova
Blumenau - SC - CEP: 89035-200
Fone: + 55.47.4052-9052

InfORmAçõES CORPORATIvAS
 G4-5


