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Formulário Para Parceiros 
Informações da Empresa 

Razão social Nome fantasia 

País de registro  CNPJ 

Atividade Website 

Data de Incorporação/fundação Telefone de contato 

Endereço completo de registro da empresa (favor anexar documento comprobatório) 

Endereço de correspondência da empresa 

Empresa pública ou privada? Pública Privada 

 
 
 
 
 
 

 

Detalhes Bancários 

- Beneficiário: deve ser a mesma razão social da empresa que assina o contrato e inicia o relacionamento com o EBANX. Não pode haver 
pagamento para uma conta de terceiros. 
 

Beneficiário 

Instituição financeira País da instituição financeira Cidade da instituição financeira 

Banco n° Agência n° Conta n° 

Código SWIFT IBAN Moeda 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Be there. Anywhere. 

Estrutura Societária 

- Favor listar todas as pessoas físicas ou jurídicas que integram o capital social do parceiro e fornecer a documentação daqueles que detenham 
10% ou mais de ações. 
- Para os acionistas com capital de participação a partir de 10%: 
*Caso sejam pessoas jurídicas, favor anexar a este formulário os documentos corporativos contemplando, inclusive, as informações sobre sua 
cadeia societária completa, até a identificação do beneficiário final (pessoa física). Exceção se aplica à empresa de capital aberto, negociada em 
bolsa, para qual não será necessário fornecer informações sobre sua estrutura societária.  
*Caso os acionistas sejam pessoas físicas, favor anexar a este formulário: documento de identificação, dentro dos critérios aceitos. 

Nome da pessoa física 
ou jurídica 

CPF/CNPJ/Tax ID n° 
País emissor do 

documento 
Nacionalidade 

Data de 
constituição ou 

nascimento 

% 
Quotas 

PJ: empresa de capital 
aberto? Listada em qual 

bolsa? 
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Diretores, Administradores, Procuradores e Representantes Legais 

Caso seja apontado procurador, favor anexar respectiva procuração de plenos poderes (dentro da validade). 

Cargo Nome completo CPF/Tax ID n° 
País emissor do 

documento 
Nacionalidade 

Data de 
nascimento 

Localidade  
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ESG (Ambiental, Social e Governança) 

O EBANX está comprometido a seguir os padrões ESG e visa se associar a empresas que estão cientes das questões ambientais, sociais e de 
governança de seus negócios e seu impacto na sociedade. Os critérios ambientais consideram o desempenho de uma empresa como protetora 
da natureza. Os critérios sociais examinam como ela gerencia os relacionamentos com funcionários, fornecedores, clientes e as comunidades 
onde atua. A governança lida com transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e liderança da empresa. 
O preenchimento desta parte do formulário não é obrigatório, mas suas respostas contribuirão para nossas métricas internas e ambições 
estratégicas 

1. Existem pessoas de grupos minoritários em cargos de gestão na 
sua empresa? 
 

      Mulheres           Negros           Outros Grupos Minoritários        N/A 

2. Quantas pessoas ocupam cargos de gestão na sua empresa? 
 

 

3. Favor informar quantas pessoas que ocupam cargos de gestão em 
sua empresa são mulheres e quais são esses cargos: 
 

 

4. Favor informar quantas pessoas que ocupam cargos de gestão em 
sua empresa se autodeclaram negras e quais são esses cargos: 

 

5. Favor informar quais grupos minoritários pertencem as pessoas 
em cargos de gestão: 
 

 

6. Favor informar quantas pessoas que ocupam cargos de gestão em 
sua empresa são de grupos minoritários e quais são esses cargos de 
gestão: 

 

7. Favor indicar se a sua empresa inclui questões de sustentabilidade 
ou ESG em sua estratégia: 
 

SIM                           NÃO 

8. Informar se possui relatório de Sustentabilidade ou ESG. Caso a 
resposta seja “SIM”, por favor enviá-lo anexo a este formulário: 
 

SIM                            NÃO 

1 - Os grupos minoritários em qualquer sociedade são aqueles definidos como "minorias" por um grupo social dominante. Isso inclui pessoas com experiências marginalizadas, em 
vez das hierarquias socioculturais e políticas que as impactam negativamente. Alguns exemplos são negros, latinos, asiáticos, povos nativos, australianos aborígenes, etc. 

 
 

Instituições financeiras e/ou adiantamentos 

Esta seção aplica-se apenas a instituições financeiras e/ou àquelas de qualquer tipo que pretendam obter adiantamentos de capital acima de 

R$ 100.000,00 ou USD 20.000,00. Por favor, envie os documentos mencionados abaixo: 

Demonstrações financeiras dos dois últimos exercícios, contendo balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração 

do fluxo de caixa, todas devidamente auditadas ou assinadas pelo contador responsável, e se possível acompanhadas das notas explicativas. 
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Responsável pelo preenchimento deste formulário 

Nome Completo 

Cargo 

CPF/Tax ID n° Data de nascimento Nacionalidade 

E-mail 

Telefone 

Assinatura 

AVISO IMPORTANTE 

Documentos adicionais são obrigatórios, mas não se limitam a: 

- Comprovante de endereço: documento emitido nos últimos 90 dias. Contas de serviço público como água, energia elétrica, internet, 

telefone são aceitos. Alternativamente, contrato de aluguel ou de coworking válido também são aceitos. 

- Documento de identificação dos beneficiários que detenham 10% ou mais do capital social da empresa: foto colorida, de boa qualidade, 

documento válido, sem cortes e caso não seja um passaporte, favor enviar a frente e o verso do documento. 

- Documento de constituição da empresa atualizado: contrato social (ultima alteração), estatuto social, certificado do MEI, etc. 
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