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CARTA CONVITE 

 

Prezado Acionista,  

 

A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (“Companhia” ou “Locamerica”) tem o prazer em convidá-lo 

a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 26 de abril de 2019, às 11:00 

horas, na sede social da Unidas S.A., subsidiária da Companhia, situada na Rua Cincinato Braga, 388, Bela 

Vista, São Paulo – SP, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia Geral”), 

conforme os termos do edital de convocação indicado como Anexo I.  

 

Junto a este convite, encontram-se as informações e os esclarecimentos inerentes aos temas que serão tratados 

na Assembleia Geral, bem como instruções acerca dos procedimentos para participação no conclave.  

 

Sua opinião é de fundamental importância para o desenvolvimento dos negócios da Companhia, motivo pelo 

qual contamos com sua presença. 

 

Atenciosamente, 

 

 

São Paulo, 26 de março de 2019. 

 

PEDRO ROQUE DE PINHO DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 

 

 



 

 

1. INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA 

 

1.1. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

  

A Assembleia Geral Ordinária traduz-se pela reunião anual obrigatória dos acionistas da Companhia, realizada 

sempre nos primeiros 04 (quatro) meses após o encerramento do exercício social, conforme determinado pelo 

art. 132 da Lei Federal nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e tem por finalidades 

principais tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 

deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, a distribuição de dividendos e a fixação da 

remuneração global anual para os integrantes da Administração.  

 

A Assembleia Geral Extraordinária traduz-se pela reunião dos acionistas da Companhia, realizada sempre que 

se faz necessária a apreciação, pelos acionistas de assuntos que, na forma da Lei das Sociedades por Ações 

necessitam de sua aprovação expressa e/ou cuja deliberação é de sua competência exclusiva. 

 

Em ocasiões em que ambas são necessárias, a Lei das Sociedades por Ações permite que ambas sejam 

cumulativamente convocadas para o mesmo local, data e horário, bem como que sejam lavradas em uma única 

ata. 

 

1.2. Instalação 

 

Nos termos do artigo 29, parágrafo 4º, do estatuto social da Companhia, para a instalação da Assembleia Geral 

em primeira convocação será necessário o comparecimento hábil de acionistas e/ou seus representantes legais, 

detentores de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do capital social votante da Companhia. 

 

Tendo em vista que as deliberações a serem tomadas no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária versam 

sobre proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia frisa-se que elas somente ocorrerão com a 

presença de acionistas titulares de ações que correspondam a, pelo menos, 2/3 (dois terços) do capital social 

votante da Companhia, em primeira convocação, nos termos do artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

Caso não se atinja qualquer dos referidos percentuais, proceder-se-á à nova convocação, com pelo menos 08 

(oito) dias de antecedência, após a qual a Assembleia Geral Ordinária e/ou a Assembleia Geral Extraordinária 

será(ão) instalada(s) mediante a presença de qualquer número de acionistas. 

 

1.3. Participação 

 

Para participar da Assembleia Geral, os Senhores Acionistas deverão comprovar a qualidade de detentores de 

ações emitidas pela Companhia, por meio dos seguintes documentos: 

 

(a) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou 

em custódia, e/ou relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o 

extrato contendo a respectiva participação acionária, datado de, no máximo, 02 (dois) dias antes da data da 

realização da Assembleia Geral; 

 

(b) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e do estatuto social da Companhia, na 

hipótese de representação do acionista; 

 

(c) cópia de documento de identificação, reconhecido legalmente como tal, com foto recente e validade 

nacional, dentro do prazo de validade, caso aplicável, em se tratando de pessoa física; 



 

 

 

(d) cópia dos atos constitutivos atualizados e do ato que investe o representante de poderes bastantes para 

representação no âmbito da Assembleia Geral, no caso de pessoa jurídica; 

 

Sugerimos aos senhores Acionista que verifiquem junto ao depositário ou custodiante das ações de emissão da 

Companhia de sua titularidade os prazos de emissão dos documentos listados no item “(a)”.  

 

Para os fins do documento previsto no item (c), a Companhia acatará os seguintes documentos: (i) Carteira 

de Identidade Civil (RG); (ii) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) expedido pela Policia Federal; (iii) 

Passaporte; (iv) Carteira de Órgão de Classe válida como identidade civil para os fins legais, expedida por 

órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA); (v) Carteira Nacional de Habilitação com foto, dentro da validade. 

 

Para os fins dos documentos previstos no item (d), a Companhia acatará (i) estatutos e contratos sociais, em 

certidão do respectivo órgão de registro, cópia simples do original, desde que acompanhada de certidão emitida 

pelo órgão registrador, atestando o registro do documento; cópia autenticada do ato registrado; e (ii) 

especificamente em relação ao ato que investe o representante de poderes para votar em nome da pessoa 

jurídica acionista, se tratar-se de instrumento particular de mandato, deverá conter firma reconhecida do 

outorgante ou de seus representantes, conforme o caso. Caso tal ato corresponda a uma reunião de conselho 

de administração, o acionista deverá providenciar antecipadamente o comprovante do arquivamento e 

publicação do ato no registro competente. 

 

No caso de pessoas jurídicas com representantes que não sejam nomeados no próprio estatuto/contrato social 

ou com algum procedimento de nomeação por ato em separado, é necessário que o acionista comprove a 

validade da nomeação providenciando comprovante do arquivamento do ato no registro competente. 

 

No caso dos fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua qualidade de administrador ou 

gestor do fundo ou de procurador devidamente nomeado por este, na forma da legislação e regulamentação 

que lhe forem aplicáveis.  

 

No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprova os poderes de representação deverá 

passar por processo de notarização e consularização ou apostilamento, conforme aplicável. Documentos 

redigidos em outras línguas, nos termos da Lei, só serão aceitos mediante apresentação de tradução 

juramentada. 

 

1.4. Entrega Antecipada de Documentos 

 

A Companhia solicita aos Senhores Acionistas que depositem ou enviem por correspondência os referidos 

documentos para (i) a sede social da Companhia, situada na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nº 150, 

Limão, CEP: 02546-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, aos cuidados de Gian Macarrão, ou (ii) 

sua Administração Central, situada na Avenida Raja Gabáglia, nº 1.781, 13º andar, Luxemburgo, CEP: 30.380-

457, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, aos cuidados do Departamento Jurídico da 

Companhia, ou (iii) o local onde será realizada a Assembleia Geral, situado na Rua Cincinato Braga, 388, Bela 

Vista, São Paulo - SP, CEP: 01333-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, aos cuidados do 

Departamento de Relações com Investidores, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização 

da Assembleia Geral. 

 

A Companhia receberá cópia dos documentos acima referidos a ser encaminhada via fac-símile (+55 31 3319-

1573) ou correio eletrônico (juridico@unidas.com.br / ri@unidas.com.br). 

mailto:juridico@unidas.com.br
mailto:ri@unidas.com.br


 

 

 

Os Senhores Acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à Assembleia Geral munidos de 

documentos que comprovem a sua identidade e/ou os seus poderes, conforme o caso. 

 

Por fim, a Companhia reitera que a apresentação antecipada de cópia simples não exclui o dever de 

apresentação de vias originais, exceto se a apresentação antecipada dos documentos for de cópias autenticadas 

em cartório competente. 

 

1.5. Representação  

 

Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e da decisão do I. Colegiado 

da CVM no processo CVM RJ2014/3578, em 04 de novembro de 2014, o acionista pode ser representado na 

assembleia geral: (i) se pessoa natural: por procurador constituído há menos de 1 (um) ano (que seja acionista, 

administrador da companhia ou advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do 

Brasil; (ii) se pessoa jurídica: por seus representantes legais ou por procurador nomeado nos termos de seus 

atos constitutivos e de acordo com as regras do Código Civil Brasileiro; (iii) se fundo de investimento: pelo seu 

administrador e/ou gestor ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de 

acordo com as regras do Código Civil Brasileiro. Em todos os casos a representação poderá ser comprovada 

por instrumento público ou particular, sendo certo que, nos casos em que as procurações sejam outorgadas 

por meio de instrumento particular, será necessária a apresentação do original, com reconhecimento de firma 

do outorgante. Os documentos que comprovam a representação também deverão ser entregues na sede da 

Companhia observados os prazos e a forma descrita acima. 

 

Observados os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme 

alterada (“Instrução CVM 481”), no Formulário de Referência da Companhia e as instruções contidas nesta 

Proposta da Administração, o acionista poderá exercer o direito de voto por meio de preenchimento e entrega 

do Boletim de Voto à Distância (“Boletim de Voto”) disponibilizado pela Companhia nos websites da Companhia 

(ri.unidas.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão (“B3”) (www.b3.com.br).  

 

1.6. Voto à Distância 

 

Conforme faculdade prevista na Instrução CVM 481, a Companhia disponibilizará para a Assembleia Geral ora 

convocada a possibilidade de participação à distância por meio do Boletim de Voto.  

 

Para participar da Assembleia Geral por meio dessa modalidade, os acionistas da Companhia deverão preencher 

os campos próprios, assinar no Boletim de Voto e enviá-lo, alternativamente, para: (i) o Agente Escriturador 

(conforme abaixo definido) das ações de emissão da Companhia; (ii) o Agente de Custódia responsável pela 

custódia das ações de emissão da Companhia de sua titularidade (“Agente de Custódia”), desde que ele esteja 

apto a receber o Boletim de Voto nos termos da Instrução CVM 481; ou, ainda, (iii) diretamente para a 

Companhia. 

 

Neste sentido, a Companhia informa que o agente escriturador de suas ações, a saber, é a Itaú Corretora de 

Valores S.A. (“Agente Escriturador”), nos termos de convênio firmado com a Companhia.  

 

O Agente Escriturador criou o site Assembleia Digital, uma solução segura onde é possível realizar o voto a 

distância. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações 

sobre o cadastro e o passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site: 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/


 

 

http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/. As instruções de voto deverão ser realizadas 

através do site Itaú Assembleia Digital. 

 

Além disso, cabe salientar que nos termos da Instrução CVM 481, os agentes de custódia podem, mas não são 

obrigados a receber os Boletins de Voto dos acionistas da Companhia. Em razão disso, é recomendado aos 

acionistas que verifiquem junto ao respectivo Agente de Custódia se o mesmo prestará tal serviço, bem como 

seus custos e procedimentos. Nos casos em que o Agente de Custódia opte por receber os Boletins de Voto, os 

acionistas da Companhia poderão, também, a seu exclusivo critério, encaminhar o Boletim de Voto diretamente 

a tais agentes. 

 

Ainda, nos termos da Instrução CVM 481, os acionistas que assim desejarem, também poderão encaminhar o 

Boletim de Voto diretamente para a Companhia, e, neste caso, devem observar as regras a seguir: 

 

(i) O Boletim de Voto somente será recebido quando enviado fisicamente, por via postal, para a Administração 

Central da Companhia, situada na Avenida Raja Gabáglia, nº 1.781, 13º andar, Luxemburgo, CEP: 30.380-457, 

na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, aos cuidados do Departamento Jurídico da Companhia, 

ou, alternativamente, por correio eletrônico (juridico@unidas.com.br / ri@unidas.com.br), devendo os originais, 

neste último caso, serem encaminhados à Companhia antes da data prevista para realização da Assembleia 

Geral ora convocada;  

 

(ii) o Boletim de Voto deverá conter local, data e assinatura do acionista solicitante. Caso o acionista seja 

considerado uma pessoa jurídica nos termos da legislação brasileira, a assinatura deverá ser de seus 

representantes legais, ou procuradores com poderes para prática deste tipo de ato; 

 

(iii) o Boletim de Voto encaminhado diretamente à Companhia deverá estar acompanhado da documentação 

que comprove a qualidade de acionista ou de representante legal do acionista signatário, observados, portanto, 

os requisitos e formalidades indicados no item 1.3 acima. 

 

O Boletim de Voto que estiver desacompanhado da documentação necessária à comprovação da condição de 

acionista, ou à comprovação de sua representação não será considerado válido, e, em consequência, não será 

processado pela Companhia, podendo, contudo, ser corrigido e reenviado pelo acionista à Companhia, 

observados os prazos e procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 481. 

 

Será admitido o Boletim de Voto que for recebido pelo Agente Escriturador, pelo Agente de Custódia (conforme 

o caso) e/ou pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data de realização da Assembleia Geral nos termos do 

art. 21-B da Instrução CVM 481. O Boletim de Voto que for entregue após este prazo será considerado inválido 

e não será processado pela Companhia. 

 

Após o decurso do prazo mencionado, caso remanesçam itens não preenchidos dos Boletins de Voto 

apresentados, a Companhia informa que os considerará como instrução equivalente à abstenção de voto em 

relação a tais matérias. 

  

http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/


 

 

 

2. PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

 

2.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração 

e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores 

Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 

 

A prestação anual de contas dos administradores é evidenciada principalmente pelas demonstrações financeiras 

da Companhia (“Demonstrações Financeiras”), aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em 

reunião realizada em 25/02/2019, divulgadas ao mercado em 25/02/2019 e anexas à presente Proposta da 

Administração como seu Anexo V. Adicionalmente, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM n.º 480/09, as 

demonstrações financeiras devem ser acompanhadas dos seguintes documentos, no caso da Companhia:  

 

a. relatório da administração, preparado nos termos da regulamentação aplicável (“Relatório da 

Administração”); 

  

b. relatório do auditor independente;  

 

c. declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório 

dos auditores independentes, informando as razões, em caso de discordância; e 

 

d. declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras. 

 

O objetivo da documentação é permitir aos acionistas conhecer melhor os resultados do exercício, inclusive 

mediante a apresentação de comentários da administração aos mesmos, nos termos do item 10 do Formulário 

de Referência, incluídos à presente proposta da administração em seu Anexo II (“Comentários da 

Administração”).  

 

O Relatório da Administração, os Comentários da Administração, e as Demonstrações Financeiras da Companhia 

(esta última também incluindo os itens “b” a “d” acima) referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 

de 2018 podem ser encontrados em anexo ao presente documento, bem como (i) na página da B3 na rede 

mundial de computadores (www.b3.com.br); (ii) na página da CVM na rede mundial de computadores 

(www.cvm.gov.br); (iii) na sede social da Companhia; (iv) no endereço da Administração Central da Companhia 

acima mencionado; e (v) na página da Companhia na rede mundial de computadores (ri.unidas.com.br). 

 

2.1.1. Proposta da Administração  

 

A Administração da Companhia propõe aos Acionistas que examinem minuciosamente os documentos colocados 

à sua disposição e, após, aprovem as contas dos administradores sem ressalvas. 

 

2.2. Deliberar acerca da proposta da administração da Companhia para destinação do lucro 

líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 

2018 

 

O lucro líquido do exercício é aquele que remanesce depois da dedução dos prejuízos acumulados, da provisão 

para o imposto de renda e da participação nos lucros dos empregados da Companhia. A sua distribuição 

compete à Assembleia Geral de Acionistas e se traduz pela determinação das parcelas do lucro líquido que 

serão vertidas às reservas legais e estatutárias e as que serão distribuídas aos acionistas como dividendo. 

 

http://www.b3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/


 

 

O dividendo por sua vez é a parcela do lucro obtido durante o exercício social em razão da execução corrente 

do objeto social da Companhia, distribuída aos acionistas proporcionalmente à quantidade de ações por eles 

titularizada.  

 

A Lei das Sociedades por Ações, em seu artigo 202, institui o dividendo obrigatório, que consiste em parcela 

mínima do lucro líquido que, observadas as disposições legais e do Estatuto Social da Companhia, deve ser 

distribuída aos Acionistas. No caso da Companhia, seu Estatuto Social dispõe, em seu artigo 36, parágrafo 3º, 

que esta parcela corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício. 

 

Neste sentido, a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício social findo em 31/12/2018 formulada 

pela Administração da Companhia na forma da Instrução CVM 481 pode ser encontrada no Anexo III ao 

presente documento. 

 

2.2.1. Proposta da Administração 

 

A Administração propõe aos Acionistas:  

 

(I) A seguinte destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no 

valor de R$ 189.202.001,87 (cento e oitenta e nove milhões, duzentos e dois mil e um reais e oitenta e sete 

centavos):  

 

(a) R$9.460.100,09 (nove milhões, quatrocentos e sessenta mil e cem reais e nove centavos) para a reserva 

Legal, na forma do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações, equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro 

líquido do exercício. 

 

(b) Observado o disposto no item II abaixo, R$87.146.330,44 (oitenta e sete milhões, cento e quarenta e seis 

mil, trezentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) já distribuídos aos acionistas da Companhia a título 

de juros sobre o capital próprio à conta do lucro acumulado do exercício. 

 

(c) R$92.595.571,34 (noventa e dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e um 

reais e trinta e quatro centavos) para a reserva de lucros estatutária, denominada Reserva de Investimentos, 

conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 36 do estatuto social da Companhia. 

 

(II) A imputação, ao dividendo obrigatório, dos montantes distribuídos a título de juros sobre o capital próprio 

à conta do lucro acumulado do exercício, declarados nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia 

realizadas em 26/03/2018, 22/06/2018, 19/09/2018 e 21/12/2018, no valor total de R$87.146.330,44 (oitenta 

e sete milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), 

correspondendo a um montante líquido de Imposto de renda Retido na Fonte de R$76.922.334,28 (setenta e 

seis milhões, novecentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), valor este 

que corresponde a (a) 171,18% (cento e setenta e um, vírgula dezoito por cento) do valor que seria devido 

pela Companhia aos acionistas à título de dividendo mínimo obrigatório nos termos do Artigo 36 de seu estatuto 

social; e (b) 40,7% (quarenta vírgula sete) por cento do lucro líquido do exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2018.  

 

Caso os Senhores Acionistas não aprovem a imputação dos valores pagos a título de juros sobre o capital 

próprio ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos do item (II) acima e, assim, deliberem pela declaração de 

dividendo mínimo obrigatório, este valor, provisionado nos termos das normas contábeis aplicáveis, 

corresponderá a R$44.935.475,44 (quarenta e quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e 

setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), sendo o saldo restante do lucro líquido, descontado, ainda, 



 

 

do valor destinado à reserva legal, no valor de R$9.460.100,09 (nove milhões, quatrocentos e sessenta mil, 

cem reais e nove centavos), alocado à Reserva de Investimentos. 

 

A recomendação de aprovação das propostas se justifica pelo fato de as mesmas terem sido formuladas em 

conformidade com as obrigações legais e estatutárias da Companhia, bem como em conformidade com sua 

política de dividendos, perseguindo sua finalidade social.  

 

2.3. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria 

da Companhia 

 

A remuneração global anual dos Administradores consiste na retribuição em dinheiro e sob a forma de outros 

benefícios, por parte da Companhia, pelos serviços prestados pelos membros do Conselho de Administração e 

da Diretoria. O valor é aprovado de forma global, ou seja, é fixado o limite dentro do qual a Administração da 

Companhia fará a distribuição entre seus membros, observado o seguinte: suas responsabilidades, o tempo 

dedicado às suas funções, competência e reputação profissional, os riscos que assumem e o valor de mercado 

deste tipo de serviço. 

 

Neste sentido, a Proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício social de 2019, formulada pela 

Administração na forma da Instrução CVM 481 pode ser encontrada no Anexo IV ao presente documento. 

 

Adicionalmente, para uma melhor compreensão pelos Senhores Acionistas da proposta de remuneração dos 

administradores da Companhia para o exercício social de 2019, e em linha com as orientações constantes do 

Ofício Circular/CVM/SEP/nº 03/2019, a Companhia lista, a seguir, algumas informações adicionais relacionadas 

à proposta de remuneração apresentada. 

 

(a)  Período a que se refere a presente proposta de remuneração:  

 

A proposta de remuneração dos administradores ora apresentada para apreciação dos Senhores Acionistas, 

refere-se ao exercício social que encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2019. 

 

(b) Valores aprovados na proposta anterior e valores efetivamente realizados: 

 

Na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/04/2018, foi aprovada proposta de remuneração dos 

administradores da Companhia para o exercício social de 2018, no valor total de R$15.400.000,00. Contudo, 

no exercício social de 2018, conforme indicado nas demonstrações financeiras da Companhia divulgadas em 

25/02/2019 e na Seção 13 do Formulário de Referência da Companhia, referentes ao mesmo período e 

constantes respectivamente dos Anexos VI e V ao presente documento, foi efetivamente reconhecido o valor 

de R$6.707.393,36 a título de remuneração dos membros da administração da Companhia. 

Assim observou-se a existência de uma diferença de R$8.692.606,64 entre os valores propostos e os 

efetivamente reconhecidos para o exercício 2018, diferença esta que se deveu, principalmente a: (i) o não 

cumprimento integral das metas previstas na estrutura de remuneração variável atribuída aos diretores da 

Companhia; (ii) o não exercício de opções de compra de ações por administradores que as detinham, ainda 

que após o período de vesting; e (iii) número de conselheiros e de diretoria estatuária orçado menor que a 

média real de membros no ano de 2018 calculada na forma do Ofício Circular/CVM/SEP/nº 03/2019. 

 

As tabelas abaixo apresentam a comparação entre a remuneração dos administradores prevista para o exercício 

social de 2018 e a remuneração efetivamente reconhecida para o referido período: 

  



 

 

Remuneração Total Prevista Para o Exercício Social Corrente 31/12/2018 - Valores Anuais  

 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 7 4,5 0 11,5 

Nº de membros 
remunerados 

7 4,5 0 11,5 

Remuneração fixa 
anual 

        

Salário ou pró-labore 900.000,00 5.000.000,00   5.900.000,00 

Benefícios diretos e 
indiretos 

  400.000,00   400.000,00 

Participações em comitês 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

        

Remuneração variável         

Bônus 0 0 0 0 

Participação de resultados   6.600.000,00   6.600.000,00 

Participação em reuniões 0 0 0 0 

Comissões 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

      0 

Pós-emprego 0 0 0 0 

Cessação do cargo 0 0 0 0 

Baseada em ações, 
incluindo opções 

500.000,00 2.000.000,00   2.500.000,00 

Observação 

(1) O número de 
membros de cada 

órgão foi apurado da 
forma especificada no 

Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº01/2017, 

conforme detalhado no 
item 13.16 do 
Formulário de 
Referência. 

(1) O número de 
membros de cada 

órgão foi apurado da 
forma especificada 
no Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº01/2017
, conforme detalhado 

no item 13.16 do 
Formulário de 
Referência. 

    

Total da remuneração 1.400.000,00 14.000.000,00   
15.400.000,0

0 

 

 
Remuneração total, efetivamente reconhecida no exercício social encerrado em 31/12/2018  

 
 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 6,5 4 0 10,5 

Nº de membros 
remunerados 

6,5 3 0 9,5 

Remuneração fixa 
anual 

        

Salário ou pró-labore 748.700,40 2.546.874,60   3.295.575,00 



 

 

Benefícios diretos e 

indiretos 
  211.662,00   211.662,00 

Participações em 
comitês 

0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

        

Remuneração 
variável 

        

Bônus 0 0 0 0 

Participação de 
resultados 

  1.693.732,92   1.693.732,92 

Participação em 
reuniões 

0 0 0 0 

Comissões 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 

Descrição de outras 
remunerações 
variáveis 

        

Pós-emprego 0 0 0 0 

Cessação do cargo 0 0 0 0 

Baseada em ações, 
incluindo opções 

248.258,51 1.258.164,93   1.506.423,44 

Observação 

(1) O número de 
membros de cada órgão 

foi apurado da forma 
especificada no Ofício-

Circular 
CVM/SEP/Nº01/2017, 

conforme detalhado no 
item 13.16 do 
Formulário de 
Referência. 

(1) O número de 
membros de cada 

órgão foi apurado da 
forma especificada no 

Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº01/2017, 

conforme detalhado no 
item 13.16 do 
Formulário de 
Referência. 

    

Total da remuneração 996.958,91 5.710.434,45 0,00 6.707.393,36 

 
 

(c)  Valores da presente proposta e os constantes da Seção 13 do Formulário de Referência da 

Companhia:  

 

A Administração ressalta que tanto os valores ora propostos quanto os valores evidenciados no item 13 do 

Formulário de Referência da Companhia, conforme Anexo IV à presente Proposta da Administração, se referem 

ao mesmo período, o qual coincide com o exercício social da Companhia e são congruentes entre si. 

 

2.3.1. Proposta da Administração 

 

A Administração propõe aos Acionistas que examinem detidamente a Proposta de Remuneração dos 

Administradores disponibilizada juntamente com o presente documento e que aprovem a Remuneração Global 

dos Administradores para o exercício social de 2019 em valor não inferior a R$21.012.185,61. 

 

A recomendação de aprovação da proposta se justifica pelo fato de a mesma ter sido formulada em estrita 

observância ao artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, ou seja, tendo em conta suas responsabilidades, o 

tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor de mercado de seus 

serviços. 



 

 

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

 

3.1. Alterar o Estatuto Social da Companhia, mediante (a) adequação da redação dos seguintes 

dispositivos:Artigo 2º (Caput); artigo 14 (caput); artigo 21 (caput); artigo 27, parágrafo único; e 

inciso “s” do artigo 31; e tendo em vista as alterações promovidas no item anterior (b) consolidar 

a redação do Estatuto Social da Companhia.  

 

Propõe-se a alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social para prever os novos endereços da Sede Social 

em São Paulo/SP e do Domicílio Legal da Companhia em Belo Horizonte/MG. 

 

Propõe-se, também, a alteração dos Artigos 14 e 21 do Estatuto Social para fins de (i) alterar a composição do 

número dos membros do Conselho de Administração para um máximo de 9 (nove) membros e da Diretoria 

Estatutária para um [mínimo de 3 (três) e um] máximo de 9 (nove) membros; e (ii) no Artigo 21, alterar o 

nome do cargo de Diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios para Diretor de Relações com 

Investidores. 

 

Propõe-se, ainda, a alteração do Artigo 27 do Estatuto Social para fins de alterar a competência de aprovação 

para a concessão de aval, fiança, hipoteca, caução, penhor, endosso ou quaisquer outras garantias para as 

sociedades Controladas direta ou indiretamente da Companhia, de modo a definir alçadas de aprovação entre 

a Diretoria e o Conselho de Administração, bem como a alteração do Artigo 31, inciso “s”, na competência da 

Assembleia Geral par autorizar recompra ou resgate de valores mobiliários de emissão da Companhia, de modo 

a tornar claro que apenas aqueles valores mobiliários conversíveis em ações dependerão de aprovação 

assemblear. 

 

Em vista das alterações promovidas, para facilitar o manuseio dos documentos de representação da Companhia 

em seu dia dia, reduzindo seus custos operacionais e possibilitando, ainda, uma melhor compreensão de suas 

disposições, se faz necessária a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo VI. 

 

Abaixo o quadro explicativo das alterações propostas bem como a justificativa e efeitos jurídicos e econômicos 

de cada mudança: 

 

Artigo 2º, caput 
(Redação Atual) 

Artigo 2º, caput 
(Redação Alterada) 

Justificativa e Efeitos 
Jurídicos e Econômicos 

 

 
Artigo 2° - A Companhia tem sede 
social na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Engenheiro 
Caetano Álvares, nº 150, Bairro Limão, 
CEP 02546-000 e domicílio legal na 
cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, na Avenida Raja 
Gabaglia, 1.781, 12º e 13º andares, 
Bairro Luxemburgo, CEP: 30380-403. 
 

 
Artigo 2° - A Companhia tem sede social 
na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, Rua Alameda Santos, nº 438, Bairro 
Paraíso, CEP: 01.418-000 na Avenida 
Engenheiro Caetano Álvares, nº 150, 
Bairro Limão, CEP 02546-000 e domicílio 
legal na cidade de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, Rua Amoroso Costa, 348, 
Bairro Santa Lúcia, CEP: 30.350-570na 
Avenida Raja Gabaglia, 1.781, 12º e 13º 
andares, Bairro Luxemburgo, CEP: 30380-
403. 
 

 
A atualização do endereço da 
sede social e do domícilio legal da 
Companhia é obrigatória nos 
termos da Legislação vigente.  

 
 

 
 



 

 

Artigo 14, caput 
(Redação Atual) 

Artigo 14, caput 
(Redação Alterada) 

Justificativa e Efeitos 

Jurídicos e Econômicos 
 

 
Artigo 14 - O Conselho de 
Administração é composto por, no 
mínimo, 05 (cinco) e, no máximo, 07 
(sete) membros, todos eleitos e 
destituíveis pela Assembleia Geral, com 
mandato unificado de 02 (dois) anos, 
sendo permitida a reeleição.  
 

 
Artigo 14 - O Conselho de Administração é 
composto por, no mínimo, 05 (cinco) e, no 
máximo, 07 (sete) 09 (nove) membros, 
todos eleitos e destituíveis pela 
Assembleia Geral, com mandato unificado 
de 02 (dois) anos, sendo permitida a 
reeleição.  
 

 
Propõe-se o aumento no número 
máximo de vagas para membros 
no Conselho de Administração 
para permitir, se necessário, a 
formação de um órgão com mais 
membros com expertises 
variadas, e, assim, possibilitar 
aumento da diversidade e 
segurança às tomadas de 
decisões da Companhia.  
 

 

Artigo 21, caput 
(Redação Atual) 

Artigo 21, caput 
(Redação Alterada) 

Justificativa e Efeitos 

Jurídicos e Econômicos 
 

 
Artigo 21 - A Diretoria da Companhia 
será composta por, no mínimo 02 
(dois) e no máximo 05 (cinco) 
membros, acionistas ou não, 
residentes no País, eleitos pelo 
Conselho de Administração, autorizada 
a cumulação de funções por um 
mesmo Diretor, sendo designado 1 
(um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor 
Financeiro, 1 (um) Diretor de Relações 
com Investidores e Novos Negócios, 1 
(um) Diretor Head de Rent a Car (RAC) 
e 1 (um) Diretor sem designação 
específica. 
 

 
Artigo 21 - A Diretoria da Companhia será 
composta por, no mínimo 02 (dois) e no 
máximo 05 (cinco) 09 (nove) membros, 
acionistas ou não, residentes no País, 
eleitos pelo Conselho de Administração, 
autorizada a cumulação de funções por 
um mesmo Diretor, sendo designado 1 
(um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor 
Financeiro, 1 (um) Diretor de Relações 
com Investidores e Novos Negócios, 1 
(um) Diretor Head de Rent a Car (RAC) e 
1 (um) 05 (cinco)  Diretores sem 
designação específica. 
 

 
Propõe-se o aumento no número 
máximo de vagas para membros 
da Diretoria Estatutária para 
permitir, se necessário, a 
formação de um órgão com mais 
expertises variadas, e, assim, 
possibilitar aumento da 
diversidade e segurança às 
tomadas de decisões da 
Companhia.  

 

Artigo 27, parágrafo único 
(Redação Atual) 

Artigo 27, parágrafo único (Redação 
Alterada) 

Justificativa e Efeitos 
Jurídicos e Econômicos 

 

 
Artigo 27 – É vedado à Diretoria, nos 
termos deste Estatuto Social e da lei 
praticar atos que dependam de prévia 
aprovação ou autorização da 
Assembleia Geral ou do Conselho de 
Administração, conforme o caso, antes 
de obtida a respectiva aprovação ou 
autorização. 
Parágrafo Único - São expressamente 
vedados, sendo nulos e ineficazes em 

relação à Companhia, quaisquer atos 
praticados por Conselheiros, Diretores, 
procuradores ou empregados em 
operações ou negócios estranhos ao 
objeto social, tais como aval, fiança, 
hipoteca, caução, penhor, endosso ou 
quaisquer outras garantias, salvo nas 
hipóteses de concessão de aval, fiança, 
hipoteca, caução, penhor, endosso ou 
quaisquer outras garantias da 
Companhia para as sociedades 
Controladas direta ou indiretamente 
pela Companhia e vice-versa. Nestas 

 
Artigo 27 – É vedado à Diretoria, nos 
termos deste Estatuto Social e da lei 
praticar atos que dependam de prévia 
aprovação ou autorização da Assembleia 
Geral ou do Conselho de Administração, 
conforme o caso, antes de obtida a 
respectiva aprovação ou autorização. 
Parágrafo Único - São expressamente 
vedados, sendo nulos e ineficazes em 
relação à Companhia, quaisquer atos 

praticados por Conselheiros, Diretores, 
procuradores ou empregados em 
operações ou negócios estranhos ao 
objeto social, tais como aval, fiança, 
hipoteca, caução, penhor, endosso ou 
quaisquer outras garantias, salvo nas 
hipóteses de concessão de aval, fiança, 
hipoteca, caução, penhor, endosso ou 
quaisquer outras garantias da Companhia 
para as sociedades Controladas direta ou 
indiretamente pela Companhia e vice-
versa, hipóteses em que, caberá (i) à 
Diretoria permitir expressamente a 

 
As alterações têm o intuito de 
aprimorar a redação do 
dispositivo estatutário de forma a 
trazer maior dinamismo à tomada 
de decisão pela Companhia, 
adequando-o à sua atual 
realidade. 



 

 

hipóteses, caberá ao Conselho de 

Administração permitir expressamente 
a concessão de tais garantias. 
 

concessão de tais garantias, cujos valores, 

individualmente considerados, sejam 
limitados a R$50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de Reais), e (ii) ao Conselho de 
Administração permitir expressamente a 
concessão de tais garantias, cujos valores, 
individualmente considerados, sejam 
superiores a R$50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de Reais). Nestas hipóteses, 
caberá ao Conselho de Administração 
permitir expressamente a concessão de 
tais garantias.  
 
 

 

Artigo 31, inciso “s” único 
(Redação Atual) 

Artigo 31, inciso “s” único 
(Redação Atual) 

Justificativa e Efeitos 
Jurídicos e Econômicos 

 

 
“Artigo 31 - Compete à Assembleia 
Geral, além das demais atribuições 
previstas em lei: 
 
(...)  
 
s. recompra ou resgate de ações ou 
valores mobiliários de emissão da 
Companhia, exceto pela recompra ou 
resgate de ações até o limite de 4% 
(quatro por cento) do seu capital social 
para transferência aos beneficiários 
dos planos de opção de compra 
outorgados pela Companhia. 
 
(...)  
 

 
“Artigo 31 - Compete à Assembleia Geral, 
além das demais atribuições previstas em 
lei: 
 
(...)  
 
s. recompra ou resgate de ações ou 
valores mobiliários conversíveis em ações 
de emissão da Companhia, exceto pela 
recompra ou resgate de ações até o limite 
de 4% (quatro por cento) do seu capital 
social para transferência aos beneficiários 
dos planos de opção de compra 
outorgados pela Companhia. 
 
(...)  

 
As alterações têm o intuito de 
aprimorar a redação do 
dispositivo estatutário de forma a 
trazer maior dinamismo à tomada 
de decisão pela Companhia, 
adequando-o à sua atual 
realidade. 

 

3.1.1. Proposta da Administração 

 

Assim, a Administração da Companhia propõe aos Senhores Acionistas que leiam atentamente cada uma das 

deliberações, e, após, aprovem-nas sem ressalva. 
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

CNPJ/MF: 10.215.988/0001-60 / NIRE: 35300359569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

Ficam os Senhores acionistas de COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

(“Companhia”) convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no 

dia 26 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Unidas S.A., subsidiária da Companhia, situada na 

Rua Cincinato Braga, 388, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

 

Em Assembleia Geral Ordinária: 

 

i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as 

Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, 

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 

 

ii) deliberar acerca da proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido e a 

distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;  

 

iii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia;  

 

Em Assembleia Geral Extraordinária: 

 

i) Alterar o Estatuto Social da Companhia, mediante (a) adequação da redação dos seguintes dispositivos: 

artigo 2º (caput); artigo 14º (caput); artigo 21 (caput); artigo 27, parágrafo único; artigo 31, inciso “s”; e tendo 

em vista as alterações promovidas no item anterior (b) consolidar a redação do Estatuto Social da Companhia.  

 

A Companhia solicita aos Senhores acionistas que pretendam tomar parte na Assembleia Geral ora convocada 

que apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da sua respectiva realização: (i) comprovante 

expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na 

forma do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 

Ações”), e/ou relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato 

contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 02 (dois) dias úteis 

antes da realização da Assembleia Geral; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma 

da lei e do estatuto social da Companhia, na hipótese de representação por procurador. 

 

Os instrumentos de mandato deverão (i) (a) para o caso de acionistas pessoas físicas, ter sido outorgados em 

conformidade com as disposições do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, (b) 

para o caso de acionistas pessoas jurídicas, ser outorgados nos termos de seus atos constitutivos e de acordo 

com as regras do Código Civil Brasileiro, (c) para acionistas que sejam fundo de investimento, ser outorgados 

nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com as regras do Código Civil Brasileiro; (ii) apresentar 

firmas reconhecidas; e (iii) ser acompanhados dos documentos que comprovem poderes de representação e 

identidade do outorgante e do outorgado. 

 

Solicitamos aos Senhores acionistas que depositem ou enviem por correspondência os referidos documentos 

para a sede social da Unidas S.A. subsidiária da Companhia (no endereço indicado acima) ou para a sua 

Administração Central, situada na Avenida Raja Gabáglia, nº 1.781, 13º andar, Luxemburgo, CEP: 30.380-457, 



 

 

na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, aos cuidados do Departamento Jurídico da Companhia, 

no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia Geral ora convocada. 

 

Outrossim, a Companhia receberá cópia dos documentos acima referidos a ser encaminhada via fac-símile (+55 

31 3319-1573) ou correio eletrônico juridico@unidas..com.br / ri@unidas.com.br). 

 

Os Senhores acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à Assembleia Geral munidos de 

documentos que comprovem a sua identidade e/ou os seus poderes, conforme o caso. 

 

Observados os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme 

alterada (“Instrução CVM 481”), no Formulário de Referência da Companhia e as instruções contidas na 

Proposta da Administração para a Assembleia Geral ora convocada, o acionista poderá exercer o direito de voto 

por meio de preenchimento e entrega do Boletim de Voto à Distância (“Boletim de Voto”) disponibilizado pela 

Companhia nos websites da Companhia (ri.unidas.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

(www.cvm.gov.br). 

 

Todos os documentos pertinentes à ordem do dia a serem analisados ou discutidos na Assembleia Geral, 

incluindo este Edital de Convocação, as propostas da Administração da Companhia, bem como aqueles exigidos 

nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações e na forma da Instrução da CVM 481 encontram-se 

disponíveis aos Senhores acionistas, a partir desta data: (i) na página da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão na rede 

mundial de computadores (www.b3.com.br); (ii) na página da CVM na rede mundial de computadores 

(www.cvm.gov.br); (iii) na sede social da Companhia; (iv) no endereço da Administração Central da 

Companhia acima mencionado; e (v) na página da Companhia na rede mundial de computadores 

(ri.unidas.com.br). 

 

 

São Paulo, 26 de março de 2019. 

 

 

PEDRO ROQUE DE PINHO DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho de Administração 
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ANEXO II – COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES NA FORMA DO ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE 

REFERÊNCIA 

  



 

 

10.1 Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. 

 

Nos itens 10.1 a 10.8 deste Formulário de Referência serão apresentadas informações históricas relativas ao 

balanço patrimonial consolidado do Grupo (Companhia de Locação das Américas e suas controladas) em 31 de 

dezembro de 2018, 2017 e 2016, bem como as respectivas demonstrações consolidadas de resultado e 

demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa. 

 

A Companhia somente começou a apresentar Demonstrações Financeiras Consolidadas com as informações 

financeiras da Auto Ricci S.A. a partir da incorporação pela Companhia de ações de emissão da Auto Ricci S.A., 

tornando-a subsidiária integral da Companhia, o que ocorreu em 11 de maio de 2017 (tendo sido a Auto Ricci 

S.A. posteriormente incorporada pela Companhia). Anteriormente a tal evento a Companhia não possuía 

controladas e, portanto, não tinha demonstrações financeiras consolidadas.  

Adicionalmente, os resultados financeiros advindos da incorporação pela Companhia de ações de emissão da 

Unidas S.A., que se tornou uma subsidiária integral da Companhia, passaram a ser consolidadas nas 

Demonstrações Financeiras da Companhia a partir de 9 de março de 2018. Para maiores informações sobre a 

incorporação pela Companhia de ações de emissão da Auto Ricci S.A., a incorporação pela Companhia da Auto 

Ricci S.A. e a incorporação pela Companhia de ações de emissão da Unidas S.A., vide item 15.7 deste Formulário 

de Referência. 

A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a variação nos valores das contas 

patrimoniais, demonstração de resultado e fluxo de caixa da Companhia constituem uma opinião sobre os 

impactos ou efeitos dos dados apresentados nas Demonstrações Financeiras da Companhia. 

 

A Diretoria da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado 

venham a se reproduzir no futuro. 

 

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

Somos líder no segmento de terceirização de frotas (“fleet”), de acordo com a ABLA com mais de 74 mil veículos 

e o terceiro no segmento de “rent-a-car”, com mais de 56 mil veículos no país. Considerando a fusão com a 

Unidas S.A. realizada em 9 de março de 2018, alcançamos 14,2% do “market share” de frota e reforçamos 

nossa posição de liderança em número de veículos no segmento de terceirização de frotas, conforme últimos 

dados da ABLA (Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis), além de entrarmos no segmento de Aluguel 

de Carros. 

 

Nossa atividade Terceirização de Frota consiste no aluguel de veículos novos e oferta de serviços de gestão de 

frota para clientes corporativos por meio de contratos cujos prazos variam de 12 a 60 meses. Nossos clientes 

corporativos compreendem pequenas, médias e grandes empresas, atuantes nos diversos setores da economia. 

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, possuíamos uma taxa média de ocupação de 98,2%, 97,0% e 

96,8%, respectivamente, neste segmento, com a idade média da frota operacional de 16,9, 18,9 e 18,6 meses.  

 

No segmento de Aluguel de Carros, nossa atuação compreende a locação de veículos a pessoas físicas e 

jurídicas. A Companhia atende pessoas físicas, diretamente ou por meio de agências de viagem, operadores de 

turismo e parcerias comerciais, bem como pessoas jurídicas, diretamente ou também por meio de agências de 

viagem e operadores de turismo, com prazos de locação que variam, em geral, entre um dia a um mês. Além 

disso, companhias seguradoras utilizam os serviços da Companhia para oferecer veículos reserva aos seus 



 

 

clientes em casos de sinistro ou utilização da garantia. Em 31 de dezembro de 2018, possuíamos uma taxa 

média de ocupação de 78,8%. Como base de comparação, no ano de 2017 a Unidas S.A. possuía a respectiva 

taxa de ocupação de 83,7% neste segmento. Por sua vez, a idade média da frota operacional foi de 7,5, 7,9 e 

10,4 meses, respectivamente para os anos de 2018, 2017 e 2016.  

 

O principal benefício para nossos clientes consiste na redução de cerca de 25% nos custos e despesas 

relacionados a frota, dada a nossa escala obtida com mais de 131 mil veículos operando em todo país, além de 

cuidarmos desde a aquisição, gestão, manutenção e venda dos veículos, permitindo ao cliente manter o foco 

exclusivo na sua atividade principal. Temos mais de 25 anos de experiência atuando exclusivamente no 

segmento de terceirização de frotas e, como consequência, desenvolvemos ao longo de duas décadas uma 

metodologia de precificação de contratos veículo a veículo, o que nos permite administrar contratos com 

rentabilidade e alto índice de assertividade. Nossa cultura de baixo custo, combinada com a crescente escala 

de nossas operações e atuação nacional nos tem permitido obter condições favoráveis e descontos significativos 

na aquisição de veículos para expansão e renovação da nossa frota, mitigando os efeitos da depreciação dos 

nossos ativos. 

 

Possuímos ampla abrangência geográfica, com presença em todos os estados brasileiros, representando 95% 

do mercado potencial para terceirização de frotas e aluguel de carros no Brasil. Diferentemente do segmento 

de terceirização de frotas, que possui presença exclusivamente em território nacional, em Rent a Car possuímos 

uma forte conexão internacional dado que a Unidas é a franqueada máster no Brasil do maior grupo de locação 

do mundo, a Enterprise (franqueadora das marcas Alamo, Enterprise e National), com a possibilidade de acesso 

às melhores práticas do segmento. 

 

Como parte complementar de nossas atividades, realizamos a venda de seminovos ao final dos ciclos de locação, 

o que nos permite renovar constantemente a nossa frota, reduzindo nossos custos de depreciação e manutenção 

e ofertando veículos de baixa quilometragem para os nossos clientes. Os veículos são vendidos para 

revendedores que possuem pontos de vendas próprios e independentes ou para consumidores finais em lojas 

próprias ou por meio de venda direta aos condutores de nossos veículos alugados. Nos exercícios encerrados 

em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, totalizamos 42.386, 16.710 e 12.402 unidades vendidas.  

 

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, nossa frota totalizou 131.099, 46.566 e 27.731 veículos, 

respectivamente. Sobre o mix da frota, em termos de marca de montadoras é importante ressaltar que a escolha 

da compra de veículos para terceirização de frota leva em consideração as necessidades e as escolhas de 

modelos por parte dos clientes, e que a inevitável ocorrência de concentração ocasional de mix é parcialmente 

compensada pela geração de descontos adicionais junto às montadoras.  

 

A tabela a seguir evidencia nossa receita líquida e EBITDA para os períodos indicados:  

 

 



 

 

 

 

Nossa receita líquida total no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 foi equivalente a 

R$2.917,2 milhões, R$1.094,6 milhões e R$754,7 milhões respectivamente. Ainda, nossa receita líquida total 

apresentou um aumento anual de 166,5% entre os anos de 2018 e 2017. 

 

Nosso EBITDA nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 foi de R$840,7 milhões, R$361,3 

milhões e R$248,8 milhões, respectivamente. Na comparação entre 2018 e 2017, o EBITDA apresentou 

crescimento de 132,7%.  

 

A nossa dívida bruta em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 correspondeu a R$3.924,3 milhões, R$1.462,8 

milhões e R$833,3 milhões, respectivamente. Adicionalmente o caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores 

mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 foi de R$1.964,9 

milhões, R$430,7 milhões e R$205,4 milhões respectivamente. O saldo de caixa e equivalentes em 31 de 

dezembro de 2018 corresponde a 68,7% da totalidade dos vencimentos nos próximos 48 meses.  

 

b. Estrutura de capital 

 

Nossos diretores entendem que possuímos estrutura de capital adequada ao cumprimento de nossas 

obrigações de curto e médio prazos e à condução de nossas operações de locação de frotas e de aluguel de 

veículos (“rent-a-car”), em razão de nossa estratégia de contínua expansão, visando ganhos de escala e 

sinergias, diversificação da carteira de clientes e desenvolvimento de canais eficientes de vendas de 

veículos seminovos. O setor de locação de frotas é uma atividade que requer uso intensivo de capital. 

Assim, planejamos continuar acessando os mercados financeiro e de capitais local para financiar a expansão 

e renovação de nossa frota e fortalecer nossa posição de liquidez. 

 

Em 07 de fevereiro de 2018, tivemos nosso rating de crédito corporativo na escala nacional elevado de (brA+) 

para (brAA-) pela Standard & Poor’s, solidificando a Locamerica no patamar de empresas de alta qualidade de 

crédito e forte capacidade de geração de caixa e cumprimento de suas obrigações financeiras.  

 

Em 23 de março de 2018, tivemos nosso rating de crédito corporativo na escala nacional elevado de (brAA-) 

para (brAA) pela Fitch Ratings.  

 

31/12/2018 (*) 31/12/2017 (*) 31/12/2016 (**)

1.422.465              549.108             402.412 

Receita de franchising 31.277

Receita de gestão de frotas de terceiros 2.944

1.460.509              545.506             352.302 

2.917.195 1.094.614 754.714

             840.714              361.341             248.826 

59,1% 65,8% 61,8%

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

Em R$ mil

Exercício findo em 31 de dezembro de

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente começou a

apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle acionário da Auto Ricci S.A,

que ocorreu em 11 de maio de 2017. Os saldos advindos da aquisição de controle acionário da Unidas contemplam

somente os saldos a partir de 9 de março de 2018, data da aquisição do controle acionário.

Receita líquida de locação

Receita líquida seminovos

Receita líquida operacional

1 Para maiores informações sobre o EBITDA, vide item 3.2 deste Formulário de Referência.

2 Valor do EBITIDA sobre receita líquida de locação

EBITDA¹

Margem EBITDA²



 

 

Em 11 de julho de 2018, tivemos nosso rating de crédito corporativo na escala nacional elevado de (brAA-) para 

(brAA+) pela S&P Global Ratings. 

 

Em 14 de dezembro de 2018, tivemos nosso rating de crédito corporativo na escala nacional elevado de (brAA+) 

para (brAAA) pela S&P Global Ratings. 
 

Nosso patrimônio líquido apresentou expressivo crescimento no último ano principalmente em razão da oferta 

pública de 31.000.000 de novas ações, realizada em 13 de dezembro de 2018, que captou novos recursos no 

montante de R$992,0 milhões, além do reflexo decorrente do ágio originado na aquisição Unidas S.A, no 

montante de R$478,4 milhões. 

 

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 a nossa estrutura de capital era composta por 29,3% de capital 

próprio e 70,7% de capital de terceiros, 20,2% de capital próprio e 79,8% de capital de terceiros, por 22,6% 

de capital próprio e 77,4% de capital de terceiros, respectivamente, conforme evidenciado pela tabela a seguir: 

 

 

 

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos  

 

Acreditamos manter um nível de liquidez satisfatório, refletido em nosso capital circulante líquido (compreendido 

pelo ativo circulante menos passivo circulante) consolidado de R$368,5 milhões em 31 de dezembro de 2018 e 

de R$ 59,5 milhões, R$ 84,6 milhões e R$29,3 milhões em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, 

respectivamente, representando condições adequadas para cumprir as nossas obrigações de curto prazo.   

 

Nossos diretores entendem que apresentamos condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar 

nosso plano de negócios, assim como para cumprir nossas obrigações contratuais de curto e médio prazos. 

 

Nossos diretores acreditam que o EBITDA é um importante indicador de nosso desempenho operacional e de 

nosso fluxo de caixa.  

 

Em R$ mil

2018 (*) 2017(*) 2016 (**)

Capital próprio

Capital social 1.922.181 397.900 299.279

Ações em tesouraria (9.925) (9.785) (5.061)

Reserva de capital e gastos com emissão de ações 528.961 45.129 (7.391)

Reserva de lucros 140.620 61.951 23.242

Ajuste de avaliação patrimonial (16.291) (11.914) (9.176)

Patrimônio líquido 2.565.546 483.281 300.893

Capital de Terceiros

Passivo circulante 2.416.077 632.113 299.177

Passivo não circulante 3.762.895 1.279.208 729.147

Total do passivo 6.178.972 1.911.321 1.028.324

Caixa e equivalentes de caixa (1.755.864) (402.489) (172.478)

Títulos e valores mobiliários (209.034) (28.237) (32.877)

Instrumentos financeiros derivativos

Passivo líquido total 4.214.074 1.480.595 822.969

Total do passivo e patrimônio líquido 8.744.518 2.394.602 1.329.217

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente começou a

apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle acionário da Auto Ricci S.A, que

ocorreu em 11 de maio de 2017. Os saldos advindos da aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente 

os saldos a partir de 9 de março de 2018, data da aquisição do controle acionário.



 

 

Em nossas atividades de locação operacionais (“fleet” e rent-a-car”), ao adquirir veículos, estimamos um valor 

de venda futura após o término da vida útil desse veículo e, consequentemente, a depreciação aplicável que, 

por sua vez, é apropriada linearmente até a desmobilização e venda do veículo. A depreciação corresponde a 

um custo contábil sem efeito em nosso caixa e, no momento da venda do veículo seminovo, traduz-se em um 

efeito em nosso caixa. Por essa razão, entendemos que estimar adequadamente a depreciação de nossos 

veículos é um elemento chave de nossos negócios, que afeta tanto a precificação de nossos produtos quanto 

nosso fluxo de caixa futuro. Para maiores informações, ver “Nossos resultados poderão ser afetados por falhas 

na determinação de preços e no cálculo da desvalorização de nossa frota”, no item 4.1 deste Formulário de 

Referência. 

 

Realizamos a gestão de liquidez com base no potencial de geração de caixa de nossa frota de veículos. Contamos 

com um fluxo de receitas que consideramos relativamente estável e previsível, decorrente de nossos contratos 

de locação de longo prazo no segmento “fleet”, e da manutenção dos níveis de tarifa e dos níveis de ocupação, 

os quais incluem penalidades pecuniárias em caso de cancelamentos unilaterais. Entendemos, ainda, que o fato 

de realizarmos a compra dos veículos, no segmento de “fleet”, somente após a assinatura dos contratos de 

locação relativos a tais veículos, colabora para a nossa gestão de liquidez. Adicionalmente, a venda de nossos 

veículos seminovos também colabora para a geração de recursos para liquidação das dívidas de curto prazo. 

 

Considerando nosso perfil de endividamento, fluxo de caixa e posição de liquidez, nossos diretores acreditam 

que possuímos recursos de capital suficientes, em níveis de liquidez satisfatórios, para honrar nossos 

compromissos financeiros. Ainda que seja necessária a contratação de empréstimos e financiamentos para a 

condução de nossos negócios e para a implementação de nossa estratégia de expansão e crescimento, nossos 

diretores acreditam que temos condições de obtê-los e capacidade para pagá-los no curso normal de nossas 

atividades, conforme mencionado anteriormente. Estimamos que essa forte posição de caixa, somada à 

esperada geração de caixa do negócio, sejam suficientes para financiar nossos planos de investimentos. 

 

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes 

utilizadas  

 

Os nossos Diretores informam que para financiar nosso capital de giro e nossos investimentos em ativos não 

circulantes (CAPEX), utilizamos o caixa gerado por nossas atividades, bem como empréstimos e financiamentos 

contraídos junto às instituições financeiras e ao mercado de capitais. 

 

Os nossos Diretores informam que para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, 

dentre os contratos de financiamento, destacam-se principalmente instrumentos de emissões de debêntures. 

 

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes 

que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

 

Para cobertura de deficiências de liquidez eventualmente constatadas, nossos diretores pretendem utilizar, sem 

prejuízo de novas fontes de financiamento disponíveis, recursos do mercado de capitais. Em caso de eventual 

crise de liquidez, os diretores entendem que ainda poderemos buscar linhas de créditos em mercados externos. 

 

f. Níveis de endividamento e características das dívidas 

 



 

 

 

 

 

(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes  

  

Destacamos abaixo as operações de empréstimo e financiamento relevantes contratadas por nós que estavam 

vigentes em 31 de dezembro de 2018. 

 

FINAME/BNDES 

 

Em 31 de dezembro de 2018, éramos parte em contratos da modalidade FINAME, financiados com recursos do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), para aquisição de veículos pesados, no 

valor total de R$37,8 milhões, com taxas de juros pré-fixadas. Os contratos têm prazos de vencimento máximo 

de 9 anos, com pagamentos mensais e sucessivos, com prazo de carência de seis meses em média, com o 

término de vigência previsto para o período entre 2019 e 2024. Os veículos objeto dos financiamentos são dados 

em garantia do cumprimento de nossas obrigações nesses contratos. 

 

Leasing 

Em 31 de dezembro de 2018, éramos parte em contratos da modalidade Leasing, para aquisição de veículos 

leves, e contrato na modalidade Leasing para aquisição de equipamentos de informática, no valor total de 

R$37,0 milhões, com taxas de juros pré-fixadas. Os contratos têm prazos de vencimento máximo de 36 meses, 

com pagamentos mensais e sucessivos, com o término de vigência previsto para 2020. Os veículos e 

equipamentos de informática objetos dos financiamentos são dados em garantia do cumprimento de nossas 

obrigações nesses contratos. 

 

Debêntures e Notas comerciais 

 

Em 31 de dezembro de 2018, as seguintes emissões de debêntures e notas comerciais ainda estavam vigentes:  

 

 

 

 

 

 

2018 (*) 2017 (*) 2016 (**) 2015 (**)

Passivo circulante

Empréstimos, financiamentos e debêntures 298.687 220.923 115.648 227.604

Instrumentos financeiros derivativos passivos 31.506 29.371 9.680  -

Passivo não circulante

Empréstimos, financiamentos e debêntures 3.594.154 1.212.482 707.975 698.836

Dívida Bruta 3.924.347 1.462.776 833.303 926.440

Caixa e equivalentes de caixa (1.755.864) (402.489) (172.478) (121.779)

Títulos e valores mobiliários (209.034) (28.236) (32.877) (156.411)

Instrumentos financeiros derivativos ativos -  -   - (14.210)

Dívida Líquida 1.959.449 1.032.051 627.948 634.040

Em R$ mil

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente começou a apresentar 

demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio 

de 2017. Os saldos advindos da aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março 

de 2018, data da aquisição do controle acionário.

(**) O item 10.9 contém informações financeiras combinadas pró-forma, onde teremos a comparabilidade das informações 

combinadas em 30 de setembro de 2018 e 30 de setembro de 2017.



 

 

 

 Vencimento 

Valor na  

Data de Emissão Destinação dos Recursos Juros 

8ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Companhia 

2020 R$225,0 milhões 

Os recursos estão sendo utilizados 

para alongamento da dívida financeira, 

reforço de capital de giro, além de 

parte ter sido destinada ao pré-

pagamento em outubro de 2013 da 

sua 6ª emissão no montante de 

R$160,0 milhões 

100% DI+1,70% 

a.a. 

12ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Companhia 

2022 R$150,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Companhia com a Oferta Restrita estão 

sendo utilizados no curso normal de 

seus negócios, para o refinanciamento 

de dívida e reforço de caixa da 

Companhia. 

 

100% DI+2,20% 

a.a. 

13ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Companhia 

2022 R$250,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Companhia com a Oferta Restrita estão 

sendo utilizados no curso normal de 

seus negócios, para usos corporativos 

gerais e reforço de caixa da 

Companhia. 

 

100% DI+1,40% 

a.a. 

14ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Companhia 

2022 R$100,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Companhia com a Oferta Restrita estão 

sendo utilizados no curso normal de 

seus negócios, para reforço de caixa 

da Companhia. 

 

100% DI+1,20% 

a.a. 

15ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Companhia 

2023 R$500,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Companhia com a Oferta Restrita estão 

sendo utilizados no curso normal de 

seus negócios, para reforço de caixa 

da Companhia. 

 

100% DI+1,40% 

a.a. (1ª série) 

 

100% DI+1,15% 

a.a. (2ª série) 

 

16ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Companhia 

2024 R$350,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Companhia com a Oferta Restrita estão 

sendo utilizados para pagamento do 

resgate antecipado facultativo da 

totalidade das debêntures da 7ª 

(sétima) emissão da Companhia e do 

resgate antecipado facultativo da 

totalidade das debêntures da 9ª 

(nona) emissão da Companhia.  

 

119%DI 

17ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Companhia 

2023 R$400,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Companhia com a Oferta Restrita estão 

sendo utilizados no curso normal de 

seus negócios, para reforço de caixa 

da Companhia. 

 

113%DI 

7ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Unidas S.A. 

2019 R$170,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Unidas S.A. foram destinados ao 

refinanciamento de dívidas da 

companhia com vencimento ao longo 

do segundo semestre do ano de 2016 

e em até 6 (seis) meses após a 

100% DI+3,00% 

a.a. 



 

 

realização da Oferta Restrita e reforço 

de capital de giro da Unidas S.A. 

9ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Unidas S.A. 

2021 R$300,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Unidas S.A. com a Oferta Restrita 

estão sendo utilizados no curso normal 

de seus negócios, para reforço de 

caixa da companhia. 

100% DI+2,70% 

a.a. 

10ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Unidas S.A. 

2022 R$500,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Unidas S.A. com a Oferta Restrita 

estão sendo utilizados no curso normal 

de seus negócios, para reforço de 

caixa da companhia. 

100% DI+1,90% 

a.a.. (1ª série) 

 

100% DI+1,6% a 

2,3% a.a.  

(2ª série) 

 

11ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Unidas S.A. 

2023 R$500,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Unidas S.A. com a Oferta Restrita 

estão sendo utilizados no curso normal 

de seus negócios, para reforço de 

caixa da companhia. 

117,5%DI 

12ª emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em 

ações da Unidas S.A. 

2025 R$250,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Unidas S.A. com a Oferta Restrita 

estão sendo utilizados no curso normal 

de seus negócios, para reforço de 

caixa da companhia. 

110,6% DI a.a. (1ª 

série) 

 

IPCA + 7,3032%  

a.a.  

(2ª série) 

2ª emissão de notas 

promissórias comerciais da 

Companhia 

2021 R$118,0 milhões 

Os recursos líquidos obtidos pela 

Companhia com a Oferta Restrita estão 

sendo utilizados no curso normal de 

seus negócios, para reforço de caixa 

da Companhia. 

100%DI + 1,40% 

a.a 

 

Para mais informações sobre as nossas emissões de debêntures, vide item 18.5 do Formulário de Referência da 

Companhia. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo em aberto das debêntures de nossa emissão era de R$3.673,2 

milhões e o saldo em aberto das notas comerciais de nossa emissão era de R$127,3 milhões.  

 

Capital de giro – Caixa  

 

Em 29 de dezembro de 2015, celebramos um contrato de cédula de crédito bancário (CCB) com a Caixa 

Econômica Federal no valor de R$50,0 milhões, sendo que esta dívida foi creditada no dia 11 de janeiro de 

2016, com vencimento em 28 de dezembro de 2018. O principal será quitado em 03 prestações iguais, anuais 

e sucessivas de R$16,67 milhões cada, vencendo a primeira em 29 de dezembro de 2016 e os juros serão pagos 

semestral e sucessivamente devendo ser integralmente liquidados na referida data de vencimento. O 

cumprimento de nossas obrigações neste contrato é garantido por cessão fiduciária de Direitos Creditórios 

referentes aos contratos de locação, na proporção de 40% do saldo devedor e Penhor de Depósitos/Aplicação 

Financeira na proporção de 20% do saldo devedor. O contrato prevê uma taxa de juros igual ao CDI acrescido 

de 2,6% ao ano. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor era de R$17,4 milhões.  

 

(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 

Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não possuíamos quaisquer outras 

relações de longo prazo com instituições financeiras além daquelas citadas neste Formulário de Referência e 

em nossas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas. 

 



 

 

Grau de subordinação entre as dívidas 

Nossas dívidas são garantidas por alienação fiduciária de veículos, cessão fiduciária de recebíveis de clientes, 

CDB, assim como fiança e avais de nossos acionistas controladores e/ou bancários. As debêntures ainda contam 

com preferência de liquidação sobre as demais dívidas. Vide item 3.8 deste Formulário de Referência. Em 

eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no passivo exigível 

será (apresentadas em ordem de preferência de liquidação): 

 

• Obrigações sociais e trabalhistas  

• Impostos a recolher - Arrendamento mercantil  

• Debêntures (possuem garantia flutuante)  

• Demais empréstimos e financiamentos  

• Fornecedores  

• Outros passivos  

• Dividendos e juros sobre capital próprio 

 

(iii) Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e 

contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores 

mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições 

 

Cálculo de índices financeiros (covenants) aplicáveis a nossas emissões de debêntures e notas comerciais 

 

As escrituras de emissão de nossas debêntures e as cártulas das nossas notas comerciais em vigor em 31 de 

dezembro de 2018 determinam a observância de determinados índices financeiros (covenants) mínimos, 

conforme descritos abaixo:  

 

Debêntures da oitava emissão da Companhia 

 

A escritura de emissão das debêntures de nossa oitava emissão, conforme aditada em 13 de fevereiro de 2015, 

contém os seguintes índices financeiros (covenants) com apuração semestral que devemos observar: 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) A razão entre a Dívida líquida e o EBITDA não poderá ser superior a: (i) 3,25 (três inteiros e vinte e cinco 

centésimos), a partir do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 (inclusive); (ii) 3,50 (três 

inteiros e cinquenta centésimos), no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 (inclusive); e (iii) 

3,25 (três inteiros e vinte e cinco centésimos), a partir do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2015 (inclusive). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,03. 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 

 

a) A razão entre EBITDA e a Despesa Financeira Líquida não poderá ser inferior a 1,75 (um inteiro e setenta 

e cinco centésimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 2,90.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Valor Contábil: 



 

 

 

a) A Razão entre a Dívida Líquida e o Valor de Frota não poderá ser superior a 0,80 (oitenta centésimos).  

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Valor da Frota foi 0,37.  

 

Debêntures da décima segunda emissão da Companhia 

 

A escritura de emissão das debêntures de nossa décima segunda emissão, celebrada em 21 de junho de 2017, 

contém os seguintes índices financeiros (covenants) com apuração anual que devemos observar: 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida quando do encerramento do exercício pelo EBITDA dos últimos 

12 (doze) meses não poderá ser superior a 3,25 (três inteiros e vinte e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,03. 

II.A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pela Despesa Financeira Líquida, ambos referentes aos últimos 12 

(doze) meses, não poderá ser inferior a 1,75 (um inteiro e setenta e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 2,90.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido, ambos referentes ao encerramento do 

exercício, não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio Líquido foi 1,51.  

  

Debêntures da décima terceira emissão da Companhia 

 

A escritura de emissão das debêntures de nossa décima terceira emissão, celebrada em 31 de julho de 2017 e 

aditada em 25 de agosto de 2017, contém os seguintes índices financeiros (covenants) com apuração trimestral 

que devemos observar: 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida quando do encerramento do exercício pelo EBITDA dos últimos 

12 (doze) meses não poderá ser superior a 3,25 (três inteiros e vinte e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,03. 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pela Despesa Financeira Líquida, ambos referentes aos últimos 12 

(doze) meses, não poderá ser inferior a 1,75 (um inteiro e setenta e cinco centésimos); 



 

 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 2,90.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido, ambos referentes ao aos últimos 12 

(doze) meses, não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio Líquido foi 1,51.  

 

Debêntures da décima quarta emissão da Companhia 

 

A escritura de emissão das debêntures de nossa décima quarta emissão, celebrada em 13 de novembro de 

2017, contém os seguintes índices financeiros (covenants) com apuração anual que devemos observar: 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida quando do encerramento do exercício pelo EBITDA dos últimos 

12 (doze) meses não poderá ser superior a 3,25 (três inteiros e vinte e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,03. 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pela Despesa Financeira Líquida, ambos referentes aos últimos 12 

(doze) meses, não poderá ser inferior a 1,75 (um inteiro e setenta e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 2,90.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido, ambos referentes ao encerramento do 

exercício, não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio Líquido foi 1,51.  

 

IV. A razão entre a Dívida Líquida e o Valor Contábil da Frota: 

a)   O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Valor Contábil da Frota, ambos referentes ao encerramento 

do exercício, não poderá ser superior a 80,0% (oitenta por cento). 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Valor da Frota foi 37,4%.  

 

Debêntures da décima quinta emissão da Companhia 

 

A escritura de emissão das debêntures de nossa décima quinta emissão, conforme aditada em 08 de fevereiro 

de 2018, contém os seguintes índices financeiros (covenants) com apuração trimestral que devemos observar: 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 



 

 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida quando do encerramento de cada trimestre pelo EBITDA dos 

últimos 12 (doze) meses não poderá ser superior a 3,25 (três inteiros e vinte e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,03. 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pela Despesa Financeira Líquida, ambos referentes aos últimos 12 

(doze) meses, não poderá ser inferior a 1,75 (um inteiro e setenta e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 2,90.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido, ambos referentes ao encerramento do 

trimestre, não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio Líquido foi 1,51.  

 

IV. A razão entre a Dívida Líquida e o Valor Contábil da Frota: 

a)   O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Valor Contábil da Frota, ambos referentes ao encerramento 

do exercício, não poderá ser superior a 80,0% (oitenta por cento). 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Valor da Frota foi 37,4%.  

 

V. A razão entre o Caixa e o Serviço da Dívida de Curto Prazo: 

 

a) O quociente da divisão do Caixa pelo Serviço da Dívida de Curto Prazo, ambos referentes ao encerramento 

do trimestre, não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) até 31 de dezembro de 2018 (inclusive), 

80% (oitenta por cento) até 31 de dezembro de 2019 (inclusive) e 120% (cento e vinte por cento) até a data 

de vencimento das debêntures, sendo que, caso cumprido este índice financeiro durante 2 (dois) exercícios 

consecutivos, o mesmo deixará de ser exigido. 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a divisão do Caixa pelo Serviço da Dívida de Curto Prazo foi 552,3%.  

 

Debêntures da décima sexta emissão da Companhia 

 

A escritura de emissão das debêntures de nossa décima quinta emissão, celebrada em 24 de abril de 2018, 

contém os seguintes índices financeiros (covenants) com apuração anual que devemos observar: 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida quando do encerramento de cada exercício pelo EBITDA dos 

últimos 12 (doze) meses não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e vinte e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,03. 



 

 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pela Despesa Financeira Líquida, ambos referentes aos últimos 12 

(doze) meses, não poderá ser inferior a 1,75 (um inteiro e setenta e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 2,90.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido, ambos referentes ao encerramento do 

exercício, não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio Líquido foi 1,51.  

 

Debêntures da décima sétima emissão da Companhia 

 

A escritura de emissão das debêntures de nossa décima quinta emissão, celebrada em 21 de setembro de 2018, 

contém os seguintes índices financeiros (covenants) com apuração anual que devemos observar: 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida quando do encerramento de cada exercício pelo EBITDA dos 

últimos 12 (doze) meses não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e vinte e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,03. 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pela Despesa Financeira Líquida, ambos referentes aos últimos 12 

(doze) meses, não poderá ser inferior a 1,75 (um inteiro e setenta e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 2,90.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido, ambos referentes ao encerramento do 

exercício, não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio Líquido foi 1,51.  

 

IV. A razão entre a Dívida Líquida e o Valor Contábil da Frota: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Valor Contábil da Frota, ambos referentes ao encerramento 

do exercício, não poderá ser superior a 80,0% (oitenta por cento). 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Valor da Frota foi 37,4%.  

 

Segunda Nota Promissória Comercial da Companhia 



 

 

 

A cártula da Segunda Nota Promissória Comercial, aprovada em 17 de novembro de 2017, contém os seguintes 

índices financeiros (covenants) com apuração trimestral que devemos observar: 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA dos últimos 12 (doze) meses não poderá ser superior 

a 3,25 (três inteiros e vinte e cinco centésimos); 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,03. 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pela Despesa Financeira Líquida, ambos referentes aos últimos 12 

(doze) meses, não poderá ser inferior a 1,75 (um inteiro e setenta e cinco centésimos); e 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 2,90.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido, ambos referentes aos últimos 12 (doze) 

meses, não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio Líquido foi 1,51.  

 

Debêntures da sétima emissão da Unidas S.A. 

 

A escritura de emissão das debêntures da sétima emissão da Unidas S.A., celebrada em 14 de junho de 2018, 

contém os seguintes índices financeiros (covenants) com apuração anual que devemos observar: 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida quando do encerramento de cada exercício pelo EBITDA que 

deverá ser igual ou inferior a 3,50 (três inteiros e vinte e cinco centésimos); e 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,85. 

II. A razão entre o EBITDA e o Resultado Financeiro: 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pelo Resultado Financeiro que deverá ser igual ou superior a 1,5 (um 

inteiro e cinco décimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Resultado Financeiro foi 3,31.  

 

Debêntures da nona emissão da Unidas S.A. 

 

A escritura de emissão das debêntures da nona emissão da Unidas S.A., celebrada em 29 de março de 2016, 

contém os seguintes índices financeiros (covenants) com apuração anual que devemos observar: 



 

 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida quando do encerramento de cada exercício pelo EBITDA que 

deverá ser igual ou inferior a 3,50 (três inteiros e vinte e cinco centésimos); e 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,85. 

II. A razão entre o EBITDA e o Resultado Financeiro: 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pelo Resultado Financeiro que deverá ser igual ou superior a 1,5 (um 

inteiro e cinco décimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Resultado Financeiro foi 3,31.  

 

Debêntures da décima emissão da Unidas S.A. 

 

A escritura de emissão das debêntures da décima emissão da Unidas S.A., celebrada em 29 de agosto de 2017, 

contém os seguintes índices financeiros (covenants) com apuração anual que devemos observar: 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida quando do encerramento de cada exercício pelo EBITDA que 

deverá ser igual ou inferior a 3,50 (três inteiros e vinte e cinco centésimos); e 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,85. 

II. A razão entre o EBITDA e o Resultado Financeiro: 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pelo Resultado Financeiro que deverá ser igual ou superior a 1,5 (um 

inteiro e cinco décimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Resultado Financeiro foi 3,31.  

 

Debêntures da décima primeira emissão da Unidas S.A. 

A escritura de emissão das debêntures da décima primeira emissão da Unidas S.A., celebrada em 22 de 

março de 2018, contém os seguintes índices financeiros (covenants) com apuração anual que devemos 

observar: 

 

I. A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida quando do encerramento de cada exercício pelo EBITDA dos 

últimos 12 (doze) meses não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e vinte e cinco centésimos);  

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,85. 

II.A razão entre o EBITDA e o Resultado Financeiro: 

 



 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pelo Resultado Financeiro, ambos referentes aos últimos 12 (doze) 

meses, não poderá ser inferior a 1,75 (um inteiro e setenta e cinco centésimos); e 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Resultado Financeiro foi 3,31.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido, ambos referentes ao encerramento do 

exercício, não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio Líquido foi 1,99.  

 

Debêntures da décima segunda emissão da Unidas S.A. 

 

A escritura de emissão das debêntures da décima segunda emissão da Unidas S.A., celebrada em 14 de agosto 

de 2018 e aditada em 18 de setembro de 2018, contém os seguintes índices financeiros (covenants) com 

apuração anual que devemos observar: 

 

I.  A razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos últimos 12 meses: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida quando do encerramento de cada exercício pelo EBITDA dos 

últimos 12 (doze) meses não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e vinte e cinco centésimos);  

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 2,85. 

 

II. A razão entre o EBITDA e o Resultado Financeiro: 

 

a) O quociente da divisão do EBITDA pelo Resultado Financeiro, ambos referentes aos últimos 12 (doze) 

meses, não poderá ser inferior a 1,75 (um inteiro e setenta e cinco centésimos); e 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre EBITDA e Resultado Financeiro foi 3,31.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 

 

a) O quociente da divisão da Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido, ambos referentes ao encerramento do 

exercício, não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos). 

 

Em 31 de dezembro de 2018 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio Líquido foi 1,99.  

 

Outras Restrições e Limitações impostas pelos Contratos Financeiros de que somos partes 

 

Em função de determinadas cláusulas contidas em nossos contratos financeiros, estamos sujeitos a 

determinadas restrições, tais como: 

 

• limitações à nossa capacidade de contrair dívidas financeiras; 

• limitações à nossa capacidade de vender, transferir ou dispor de qualquer outra forma de parte de nossos 

ativos; 



 

 

• limitações quanto à existência de ônus, penhor, hipoteca, encargo ou outros gravames ou direitos de garantia 

sobre nossas receitas e patrimônio; 

• manutenção de índices financeiros mínimos; e 

• limitações quanto à nossa capacidade de realizar reestruturações societárias e alienações de participações 

acionárias. 

 

Adicionalmente, nossa capacidade de pagar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio poderá ser restringida 

pela possibilidade de vencimento antecipado de nossas dívidas, nos termos das escrituras de emissão das 

debêntures de nossa emissão. Tais escrituras preveem o vencimento antecipado da dívida em caso de 

declaração e/ou pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, resgate de ações ou qualquer outro 

pagamento aos nossos acionistas, caso, considerando-se estes pagamentos como realizados na data da 

verificação dos índices financeiros descritos acima, os índices financeiros forem extrapolados em razão destes 

pagamentos. É também causa de vencimento antecipado da dívida a declaração e/ou pagamento de dividendos 

(inclusive dividendos sobre ações preferenciais e dividendo mínimo obrigatório), juros sobre capital próprio, 

resgate de ações ou qualquer outro pagamento aos nossos acionistas enquanto esteja em curso um evento de 

vencimento antecipado, conforme definido nas escrituras, incluindo, por exemplo, a não observância dos índices 

financeiros descritos acima. Assim, o descumprimento destas restrições pode levar ao vencimento antecipado 

de tais obrigações financeiras, bem como de outros contratos financeiros que estipulem, como causa de 

vencimento antecipado, o vencimento antecipado de outros contratos celebrados por nós.  

 

Nossos diretores entendem que a Companhia tem cumprido todas as restrições (covenants) constantes dos 

contratos celebrados pela Companhia e atualmente em vigor. 

 

g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados 

 

Não possuímos financiamentos já contratados para recebimento e utilização em parcelas. Desta forma, a 

totalidade dos recursos disponíveis nos termos dos contratos e instrumentos financeiros descritos no ítem 10.1(f) 

deste Formulário de Referência foram integralmente disponibilizados e tomados de acordo com os termos 

contratados. 

 

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 

As informações financeiras contidas e analisadas a seguir são derivadas de nossas demonstrações financeiras 

consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, as quais 

foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International Financial 

Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo Comitê internacional de Normas Contábeis (International Accounting 

Standards Board – IASB), e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis 

adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, 

orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela CVM. 

As referidas demonstrações financeiras foram auditadas ou revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores 

Independentes em 2018, 2017 e 2016, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

 

 IFRS 9 / CPC 48 – Instrumentos financeiros 

 

Em julho de 2014, o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 9, que trata do reconhecimento e mensuração de 

ativos e passivos financeiros, além de contratos de compra e venda de itens financeiros. Essa norma substitui 

o IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and Measurement. Em dezembro de 2016, a CVM, através da 



 

 

Deliberação nº 763/16, aprovou o CPC 48, que equivale ao IFRS em questão. A Companhia e suas subsidiárias 

adotaram a nova norma em 1º de janeiro de 2018, data efetiva da adoção inicial. 

 Classificação, mensuração e redução ao valor recuperável: 

As aplicações e as contas a receber de clientes são mantidos para captar fluxos de caixa contratuais e deverão 

gerar fluxos de caixa representando apenas pagamentos de principal e juros. A Companhia e suas subsidiárias 

analisaram as características contratuais de fluxo de caixa desses instrumentos e concluíram que elas atendem 

aos critérios de mensuração de custo amortizado de acordo com o IFRS 9. 

O IFRS 9 exige que o Grupo registre as perdas de crédito esperadas em todos os seus ativos financeiros, com 

base em 12 meses ou por toda a vida. A partir de 1º de janeiro de 2018, o Grupo passou a registrar provisão 

para perdas esperadas durante toda a vida do contas a receber de clientes. As perdas estimadas foram 

calculadas com base na experiência real de perda de crédito no último ano. A Companhia realizou o cálculo das 

taxas de perda separadamente para cada tipo de cliente, utilizando o percentual de inadimplência observado 

no período até 360 dias após o vencimento, uma vez que, após este período, a efetividade dos processos de 

cobrança deixa de ser representativa. As posições dentro de cada tipo de cliente foram segregadas com base 

em características de risco de crédito, como classificação de risco de crédito, tipo de produto comprado e nível 

de inadimplência. 

Considerando o custo-benefício e o respectivo impacto nas informações financeiras intermediárias, a Companhia 

não reapresentou informações comparativas de exercícios anteriores decorrentes das alterações na classificação 

e mensuração de instrumentos financeiros (incluindo perdas de crédito esperadas). Conforme demonstrado 

anteriormente, as diferenças nos saldos contábeis de ativos e passivos financeiros resultantes da adoção do 

IFRS 9 foram reconhecidas nos lucros acumulados em 1º de janeiro de 2018. 

Os impactos da adoção inicial do IFRS 9 sobre as informações financeiras consolidadas da Unidas S.A. refletiram 

na alocação do preço de compra, conforme demonstrado na nota 1.1. 

As novas regras sobre contabilidade de hedge estão alinhadas com as práticas de administração de risco do 

Grupo. O maior impacto do hedge accounting decorrente do CPC 48 estão relacionados a documentação do 

hedge accounting que é aplicado pela Companhia. 

 IFRS 15 / CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes  

 
Em maio de 2014, o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 15, que trata do reconhecimento das receitas de 

contrato de clientes de acordo com a transferência de bens e serviços envolvidos para o cliente, em valores que 

reflitam o pagamento ao qual a Companhia espera ter direito na transferência desses bens e serviços, e substitui 

o IAS 18 – Revenue, o IAS 11 – Construction Contracts e as interpretações relacionadas. Em dezembro de 2016, 

a CVM, através da Deliberação nº 762/16, aprovou o CPC 47, que equivale ao IFRS em questão. A Companhia 

e suas subsidiárias adotaram a nova norma em 1º de janeiro de 2018, data efetiva da adoção inicial.  

A Companhia realizou uma análise detalhada do IFRS 15 e não identificou impactos materiais com relação às 

práticas contábeis adotadas atualmente.  

• IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil  

 

Com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o 
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo 

os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de 
pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações 

financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - "Operações de Arrendamento 



 

 

Mercantil" e correspondentes interpretações. O Grupo pretende aplicar o modelo retrospectivo completo e irá 

reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira adoção.  
 

O Grupo definiu uma equipe para o projeto que revisou todos os contratos de arrendamento do Grupo durante 
o último ano em face das novas regras contábeis de arrendamento no IFRS 16. A norma irá afetar, em especial, 

a contabilização dos arrendamentos operacionais do Grupo.  

 
O Grupo espera reconhecer ativos de direito de uso de aproximadamente R$90.985 em 1º de janeiro de 2019, 

passivos de arrendamento de R$112.192.  

O Grupo estima que o lucro líquido após os impostos irá diminuir, aproximadamente, em R$727 em 2019, como 
resultado da adoção das novas regras. Espera-se que o EBITDA ajustado utilizado para mensurar os resultados 

de segmentos aumente em aproximadamente R$42.803, já que os pagamentos dos arrendamentos 

operacionais foram incluídos no EBITDA, mas a amortização dos ativos de direito de uso e os juros sobre o 
passivo de arrendamento são excluídos dessa medida.  

 
Os fluxos de caixa operacionais irão aumentar e os fluxos de caixa de financiamento irão diminuir 

aproximadamente R$42.803, pois a amortização da parcela do principal dos passivos de arrendamento será 
classificada como fluxos de caixa de atividades de financiamento.  

 

Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto 
significativo sobre as demonstrações financeiras do Grupo. 

 
Apresentação das principais contas de nossas demonstrações de resultados 

 

Receita operacional 
 

Nossa receita de locação de bens (veículos) é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. 
As receitas de aluguel de frotas são reconhecidas em bases mensais pelo período do contrato de aluguel, em 

linha com o regime de competência, ou seja, as receitas, as despesas e custos associados à transação são 

reconhecidos simultaneamente. Nossos negócios incluem a locação de veículos e serviços relacionados. Quando 
duas ou mais atividades geradoras de receita são realizadas sob um mesmo acordo, cada componente, que é 

considerado uma unidade de medida, é registrado individualmente, conforme determina o IFRS 15 (CPC 45). A 
alocação da contraprestação de receitas para cada componente é baseada nos valores justos relativos de cada 

componente. 
 

A receita operacional da venda de bens (veículos), atividade acessória e complementar da atividade de locação 

de veículos, é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita é reconhecida quando 
existe evidência de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram 

transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a 
entidade, de que os custos associados e a possível devolução de veículos possam ser estimados de maneira 

confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita operacional 

possa ser mensurado de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa 
ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma dedução de venda, conforme 

as vendas são reconhecidas. 
 

Custos de locação e vendas de veículos 
 

Nossos custos de locação e vendas de veículos são compostos de (i) custo de venda de veículos, que 

corresponde aos veículos adquiridos para o ativo imobilizado e após a sua vida útil determinada pela Companhia 
são transferidos para a rubrica de veículos em desativação para renovação da frota (ativo disponível para 

venda), que são mensurados pelo menor valor entre o custo (valor contábil dos veículos) e o valor realizável 
líquido (preço estimado de venda no curso normal dos negócios deduzido dos custos estimados de conclusão e 

despesas de vendas); (ii) depreciação; (iii) manutenção de veículos; e (iv) outros custos rateados, incluindo 

salários e encargos, materiais, energia e serviços de terceiros. 
 

Outras receitas(despesas) operacionais 



 

 

 

As outras receitas (despesas) operacionais são compostas principalmente por (i) (despesas) receitas com vendas 
de ativos (ii) despesas com perda de valor recuperável de ativos; além de (iii) outras (despesas) receitas 

operacionais, compostas por despesas incorridas com serviços, dentre outros. 
 

Despesas financeiras, líquidas 
 
As receitas financeiras abrangem principalmente receitas de juros sobre aplicações financeiras e fundos 

investidos. A receita de juros é reconhecida no resultado, utilizando o método dos juros efetivos. 
 

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e sobre 
ações preferenciais classificadas como passivos. Custos de empréstimo são mensurados no resultado utilizando 

o método de juros efetivos. 

 
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 
 
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas 

de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil para imposto de renda 

e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. 

 
As despesas com imposto de renda e contribuição social compreendem os impostos de renda correntes e 

diferidos. Os impostos correntes e os impostos diferidos são reconhecidos no resultado a menos que estejam 
relacionados com os itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 

 

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a recuperar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, 
a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações 

financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
 

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 

passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido 
não é reconhecido para as seguintes diferenças temporárias: o reconhecimento inicial de ativos e passivos em 

uma transação que não seja combinação de negócios e que não afete nem a contabilidade, tampouco o lucro 
ou prejuízo tributável, e diferenças relacionadas a investimentos em subsidiárias e entidades controladas quando 

seja provável que elas não revertam em um futuro previsível. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas 

que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram 
decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. 

 
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e 

diferenças temporárias dedutíveis não utilizados quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação 
estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. 

 

Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados no encerramento de cada exercício 
social e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. 

 
Apresentamos a seguir as explicações referente às principais variações ocorridas sobre o resultado 

da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

 
A Companhia começou a consolidar as informações financeiras da Auto Ricci S.A. a partir da incorporação pela 

Companhia de ações de emissão da Auto Ricci S.A. nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, 

tornando-a subsidiária integral da Companhia, o que ocorreu em 11 de maio de 2017 (tendo sido a Auto Ricci 

S.A. posteriormente incorporada pela Companhia). Adicionalmente, os resultados financeiros advindos da 

incorporação pela Companhia de ações de emissão da Unidas S.A., que se tornou uma subsidiária integral da 

Companhia, passaram a ser consolidadas nas Demonstrações Financeiras da Companhia a partir de 9 de março 

de 2018. Para maiores informações sobre a incorporação pela Companhia de ações de emissão da Auto Ricci 



 

 

S.A., a incorporação pela Companhia da Auto Ricci S.A. e a incorporação pela Companhia de ações de emissão 

da Unidas S.A., vide item 15.7 deste Formulário de Referência. 

 
 

 
 

Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados consolidadas para os 
exerícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 apresentadas acima:  

 
Receita operacional 
 
A composição da receita operacional é como segue: 
 

 

 
 

Os Descontos e cancelamentos, são descontos de natureza comercial na atividade de locação de veículos. A 
atividade de locação está sujeita a tributação de Pis e Cofins não cumulativo (Não aplicável a atividade de venda 

de seminovos). 
 

2018 (*) V.V.% 2017 (*) V.V.% V.H.%

Receita operacional 2.917.195 100,0% 1.094.614 100,0% 166,5%

Custo de locação e venda de veículos (2.032.922) -69,7% (772.778) -70,6% 163,1%

Lucro bruto 884.273 30,3% 321.836 29,4% 174,8%

Despesas com vendas (165.801) -5,7% (45.749) -4,2% 262,4%

Despesas administrativas e gerais (164.075) -5,6% (52.170) -4,8% 214,5%

Outras receitas (despesas) operacionais (7.887) -0,3% (126) 0,0% 6159,5%

Lucro antes do resultado financeiro e dos impostos sobre o lucro 546.510
18,7%

223.791
20,4% 144,2%

Receitas financeiras 57.388 2,0% 25.073 2,3% 128,9%

Despesas financeiras (361.772) -12,4% (168.009) -15,3% 115,3%

 

Despesas financeiras, líquidas (304.384) -10,4% (142.936) -13,1% 113,0%

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 242.126 8,3% 80.855 7,4% 199,5%

Imposto de renda e contribuição social (52.924) -1,8% (20.257) -1,9% 161,3%

 

Lucro líquido do período 189.202 6,5% 60.598 5,5% 212,2%

Exercícios findos em (**)

Em R$ mil

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente começou a apresentar 

demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio 

de 2017. Os saldos advindos da aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março 

de 2018, data da aquisição do controle acionário.

Exercício findo em

Consolidado 

Receita bruta 3.163.327 1.209.026

Descontos e cancelamentos (96.095) (58.485)

Impostos incidentes sobre locação (150.037) (55.927)

Receita operacional 2.917.195 1.094.614

2017 (*)2018 (*)

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente começou a apresentar 

demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio 

de 2017. Os saldos advindos da aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março 

de 2018, data da aquisição do controle acionário.



 

 

 

 
 
A receita bruta atingiu R$2.917,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, crescimento de 
166,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, onde alcançamos R$1.094,6 milhões.  

 

O aumento da receita bruta foi resultado do aumento (i) da receita de locação de veículos (“fleet” e “rent-a-
car”), deduzida dos impostos sobre locação e (ii) da receita de vendas de veículos, que cresceram 159,1% e 

164,3%, respectivamente. A receita de locação de veículos líquida dos impostos sobre locação, que representou 
R$1.422.4 milhões ou 48,8% da receita operacional da Companhia no exercício findo em 2018, cresceu 

principalmente em razão do impacto proveninente da aquisição do controle da Unidas S.A. em 9 de março de 

2018. Ao final do exercício de 2018, a frota total da Companhia atingiu 131.099 veículos, representando um 
aumento de 84.533 unidades em relação ao mesmo período de 2017, quando eram 46.566 veículos.  

 
Custos de locação e venda de veículos 
 
Os custos de locação totalizaram R$734,4 milhões exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (ante R$293,8 

milhões no mesmo período do ano anterior), representando um aumento de R$440,6 milhões (ou 150,0%), 

impactado principalmente pelos custos de manutenção, em função de estar operando uma frota maior por conta 
da aquisição da Unidas S.A.  

 
Os custos dos veículos vendidos totalizaram R$1.298,4 milhões no exercício findo em 31 dezembro de 2018 

(ante R$478,9 milhões no mesmo período do ano anterior), aumento de 171,1%, reflexo do aumento do volume 

de seminovos vendidos citado anteriormente (alta de 162,6%). No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
o lucro bruto da operação de vendas de veículos atingiu R$162,1 milhões, ante R$66,6 milhões de resultado 

bruto em 31 de dezembro de 2017, resultante do maior volume de vendas. 
 

A tabela abaixo indica a composição de nossos custos de locação e venda de veículos para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017: 

 

 
 

Exercício findo em

Consolidado 

Locação de veículos 1.572.502 603.975

Franchising 31.277

Gestão de frotas de terceiros 2.944 1.060

Venda de veículos seminovos 1.441.683 536.751

Revenda de veículos usados 18.826 8.755

Impostos incidentes sobre locação (150.037) (55.927)

Receita líquida 2.917.195 1.094.614

2018 (*) 2017 (*)

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente começou a apresentar 

demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio 

de 2017. Os saldos advindos da aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março 

de 2018, data da aquisição do controle acionário.

Exercício findo em 

Consolidado

Custo de venda dos veículos seminovos (1.282.480) (470.640)

Custo de revenda dos veículos usados (15.951) (8.308)

Custos de manutenção (520.704) (196.267)

Custo com depreciação veículos da frota (271.018) (130.894)

Recuperação de créditos de PIS/COFINS 105.999 55.118

Outros custos operacionais (48.768) (21.787)

Total (2.032.922) (772.778)

2018 (*) 2017 (*)



 

 

 
 
Despesas Administrativas e Gerais 
 

O aumento de 214,5% nas despesas administrativas e gerais, que totalizavam R$164,1 milhões no período de 
doze meses findo em 31 de dezembro de 2018, comparados a R$52,2 milhões no mesmo período de 2017.  

 
Conforme descrito acima, a Companhia adquiriu o controle da Unidas S.A. em 9 de março de 2018 e, em 

consequência desta aquisição, incorreu nos seguintes custos: (i) custos inerentes ao processo de aquisição, e 

(ii) custos decorrentes do processo de integração entre Locamerica e Unidas. Os referidos custos são de 
natureza eventual (não operacional), e fora do curso normal das atividades do Grupo. Dentre estes custos 

eventuais os mais relevantes são: (i) honorários das instituições financeiras que auxiliaram no processo de 
aquisição da Unidas S.A. e (ii) consultorias de gestão, sistemas e marca que prestaram serviços de integração 

entre Locamerica e Unidas.  
  

 
 
Despesas com Vendas 
 
Nossas despesas com vendas totalizaram R$165,8 milhões no período de doze meses findo em 31 de dezembro 

de 2018, comparado a R$45,7 milhões no mesmo período de 2017, um aumento de R$120,1 milhões, 
representado, principalmente, por comissões, salários e comissões e despesas com aluguéis e imóveis, que 

juntos respondem por 94% deste aumento, ou R$113,1 milhões no período de doze meses de 2018, e reflete, 

basicamente, a adição das despesas da Unidas S.A. após a fusão com a Companhia e o maior volume de 
negócios. 

 

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente começou a apresentar 

demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio 

de 2017. Os saldos advindos da aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março 

de 2018, data da aquisição do controle acionário.

31/12/2018 (*) 31/12/2017 (*)

 

Despesas gerais                                                                                                              (47.770) (14.965)

Honorários, Consultoria e terceiros (32.000) (11.304)

Despesas tributárias (1.920) (1.490)

Depreciação/Amortização (23.186) (6.656)

Despesas com pessoal (59.199) (17.755)

Total (164.075) (52.170)

(**) O item 10.9 contém informações financeiras combinadas pró-forma, onde teremos a 

comparabilidade das informações combinadas em 30 de setembro de 2018 e 30 de setembro de 

2017.

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia 

somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do 

controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. Os saldos advindos da 

aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março 

de 2018, data da aquisição do controle acionário.

Em R$ mil

Período de doze meses

findo em (**)



 

 

 
 
Despesas financeiras 
 
As “despesas financeiras” totalizaram R$361,8 milhões no período de doze meses findo em 31 de dezembro de 

2018, acréscimo de 115,3% em comparação com o período de doze meses findo em 31 de dezembro 2017, 
essencialmente em razão da aquisição da Unidas S.A. 

 

 
  

31/12/2018 (*) 31/12/2017 (*)

 

Salários e encargos (51.154) (16.996)

Baixa de títulos não recuperáveis (1.948) 0

Comissões (52.914) (4.018)

Perda estimada (reversão) em créditos de liquidação duvidosa (10.743) (5.754)

Alugueis de imóveis e outros (49.042) (18.981)

Total (165.801) (45.749)

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia

somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do

controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. Os saldos advindos da

aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março de

2018, data da aquisição do controle acionário.

Em R$ mil

Período de doze meses

findo em (**)

(**) O item 10.9 contém informações financeiras combinadas pró-forma, onde teremos a

comparabilidade das informações combinadas em 30 de setembro de 2018 e 30 de setembro de

2017.

31/12/2018 (*) 31/12/2017 (*)

Juros de clientes 7.653 782

Juros aplicações financeira 45.960 22.415

Outras receitas financeiras 3.775 1.876

Total das receitas financeiras 57.388 25.073

Custo de captação e juros de cessão (24.167) (9.090)

Juros sobre financiamentos (281.103) (123.474)

Swap (28.567) (18.525)

Outras despesas financeiras (27.935) (16.920)

Total das despesas financeiras (361.772) (168.009)

Total (304.384) (142.936)

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia 

somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do 

controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. Os saldos advindos da 

aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março de 

2018, data da aquisição do controle acionário.

Em R$ mil

Período de doze meses

findo em (**)

(**) O item 10.9 contém informações financeiras combinadas pró-forma, onde teremos a

comparabilidade das informações combinadas em 30 de setembro de 2018 e 30 de setembro de

2017.



 

 

Nossas receitas financeiras apresentaram um aumento de R$32,3 milhões no período de doze meses findo em 

31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R$57,4 milhões, comparado a R$25,1 milhões no mesmo período 
de 2017, dado um maior saldo médio de caixa e equivalentes de caixa, entre eles aplicações financeiras, e 

títulos e valores mobiliários mantido durante o período.  
 

Imposto de renda e contribuição social 
 
A Companhia calcula a provisão para imposto de renda e contribuição social com base no lucro tributável do 

exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas 

e despesas tributáveis/dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não dedutíveis/ não tributáveis de 

forma permanente. 

As conciliações entre despesas nominal e efetiva para o período findo em 31 de dezembro de 2018 e 31 de 

dezembro de 2017 estão dispostas a seguir: 

 

 
 

 
Resultado do exercício 
 
O lucro líquido no período findo em 31 de dezembro de 2018 totalizou R$189,2 milhões, comparado a R$60,6 

milhões reportados no mesmo período do ano anterior, aumento de 212,2% versus 2017, em função, 

essencialmente, do aumento de escala advindo da aquisição da Unidas S.A. em 9 de março de 2018. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

31/12/2018 (*) 31/12/2017 (*)

Lucro antes dos impostos 242.126 80.855

Alíquotas nominais 34% 34%

Imposto de renda e contribuição social calculado à alíquota nominal (82.323) (27.491)

Ajustes à despesa nominal:

Juros sobre capital próprio 29.630 5.566

Outras exclusões (adições) líquidas 33.781 12.218

Incentivo fiscal Lei do Bem 1.902

Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente (17.010) (9.707)

Despesa com imposto de renda e contribuição social diferido (35.914) (10.550)

Total de despesas de imposto de renda e contribuição social (52.924) (20.257)

(**) O item 10.9 contém informações financeiras combinadas pró-forma, onde teremos a comparabilidade das

informações combinadas em 30 de setembro de 2018 e 30 de setembro de 2017.

(***) O Grupo, durante o ano de 2018, formalizou sua aderência ao incentivo fiscal “Lei do bem” referente ao

ano de 2017. O referido incentivo admite que gastos com desenvolvimento tecnológico sejam deduzidos do

imposto de renda do ano de competência em que os mesmos foram realizados, nos limites previstos na

legislação do “incentivo fiscal”.

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente

começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle acionário da

Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. Os saldos advindos da aquisição de controle acionário da

Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março de 2018, data da aquisição do controle

acionário.

Em R$ mil

Período de doze meses findo em



 

 

Apresentamos a seguir as explicações às principais variações ocorridas sobre o resultado da 

Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016: 

 
 
Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados consolidadas para os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. 

Receita operacional 
 
A composição da receita operacional é como segue: 

 
 
Os Descontos e cancelamentos, são descontos de natureza comercial na atividade de locação de veículos. A 

atividade de locação está sujeita a tributação de Pis e Cofins não cumulativo (Não aplicável a atividade de venda 
de seminovos). 

31/12/2017 (*) V.V.% 31/12/2016 (**) V.V.% V.H.%

Receita operacional 1.094.614 100,0% 754.714 100,0% 45,0%

Custo de locação e venda de veículos (772.778) -70,6% (535.797) -71,0% 44,2%

Lucro bruto 321.836 29,4% 218.917 29,0% 47,0%

Despesas com vendas (45.749) -4,2% (38.273) -5,1% 19,5%

Despesas administrativas e gerais (52.170) -4,8% (30.843) -4,1% 69,1%

Outras receitas (despesas) operacionais (126) 0,0% 524 0,1% -124,0%

Lucro antes do resultado financeiro e dos impostos sobre o lucro 223.791 20,4% 150.325 19,9% 48,9%

Receitas financeiras 25.073 2,3% 31.604 4,2% -20,7%

Despesas financeiras (168.009) -15,3% (146.108) -19,4% 15,0%

 

Despesas financeiras, líquidas (142.936) -13,1% (114.504) -15,2% 24,8%

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 80.855 7,4% 35.821 4,7% 125,7%

Imposto de renda e contribuição social (20.257) -1,9% (6.914) -0,9% 193,0%

 

Lucro líquido do período 60.598 5,5% 28.907 3,8% 109,6%

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

Em R$ mil

Exercícios findos em

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente começou a apresentar 

demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. 

31/12/2017(*) 31/12/2016 (**)

 

Receita Bruta 1.209.026 829.820

Descontos e Cancelamentos (58.485) (33.801)

Impostos incidentes sobre locação (55.927) (41.305)

Receita operacional 1.094.614 754.714

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

31/12/2017(*) 31/12/2016 (**)

 

Locação de veículos 605.035 443.717

Venda de veículos 545.506 352.302

Impostos incidentes sobre locação (55.927) (41.305)

Receita operacional 1.094.614 754.714

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

Exercício

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia 

somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do 

controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017.

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia 

somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do 

controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. 

Em R$ mil

Exercício

Em R$ mil



 

 

 
A receita bruta atingiu R$1.209,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, crescimento de 45,7% 
em relação ao an anterior, onde alcançamos R$829,8 milhões. O aumento da receita bruta foi resultado do 

aumento da receita de locação de veículos, deduzida dos impostos sobre locação e da receita de venda de 
veículos, sendo que a receita bruta cresceu 36,4% e 54,8%, respectivamente. A receita de locação de veículos 

líquida dos impostos sobre locação, que representou R$605,1 milhões ou 55,3% da receita operacional da 

Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, cresceu devido ao aumento do número de diárias. 
Ao final do exercício de 2017, a frota total da Companhia atingiu 46.566 veículos, representando um aumento 

de 18.835 unidades em relação a 2016, quando eram 27.731 veículos. em decorrência da aquisição da Auto 
Ricci S.A. em 11 de maio de 2017. Nossa frota preponderantemente está concentrada nas cinco tradicionais 

montadoras do país. 
 

Quando excluímos o efeito da aquisição de Auto Ricci e suas controladas da análise comparativa, a receita de 

locação, do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, aumentou aproximadamente 2,3% em relação ao 
mesmo período do ano anterior, ou equivalente a R$ 9,3 milhões. O aumento decorreu principalmente em 

decorrência do aumento de número de diárias. 
 

Quando excluímos o efeito da aquisição de Auto Ricci e suas controladas da análise comparativa, a venda de 

seminovos, do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, aumentou aproximadamente 24,7% em relação ao 
mesmo período do ano anterior, ou equivalente a R$ 86,9 milhões.  

 
Custos de locação e venda de veículos 
 
Os custos de locação totalizaram R$293,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 (ante R$207,3 

milhões em 2016), aumento de R$86,5 milhões (ou 41,8%) em comparação com o ano anterior, impactado 

principalmente pelos custos de manutenção em decorrência da aquisição da Auto Ricci S.A. em 11 de maio de 
2017.  

 
Quando excluímos o efeito da aquisição de Auto Ricci e suas controladas da análise comparativa, o custo de 

locação, do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, aumentou aproximadamente 6,6% em relação ao 

mesmo período do ano anterior, ou equivalente a R$ 13,6 milhões.  
 

Os custos de venda de veículos totalizaram R$478,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 
(ante R$328,5 milhões em 2016), aumento de 45,8% na comparação com o ano anterior, reflexo do aumento 

do volume de seminovos vendidos citado anteriormente (alta de 34,7%). No exercício findo em 31 de dezembro 

de 2017, o lucro bruto da operação de vendas de seminovos atingiu R$66,6 milhões, ante R$23,8 milhões de 
lucro bruto no ano de 2016, fruto de uma melhor eficiência operacional com controle dos gastos e maior 

investimento no canal de varejo. 
 

A tabela abaixo indica a composição de nossos custos de locação e venda de veículos para os exercícios 
encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016: 

 
 

31/12/2017(*) 31/12/2016 (**)

 

Custo de venda dos veículos (478.948) (328.547)

Custos de manutenção (196.267) (140.880)

Custos com depreciação veículos da frota (130.894) (95.096)

Recuperação de créditos PIS/COFINS 55.118 45.239

Outros custos operacionais (21.787) (16.513)

Total (772.778) (535.797)

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia 

somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do 

controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017.

Em R$ mil

Exercício findo em



 

 

Despesas Gerais e Administrativas 
 
O aumento de 69,1% nas despesas administrativas e gerais, que totalizavam R$52,2 milhões no exercício findo 

em 31 de dezembro de 2017, comparados a R$30,8 milhões no mesmo período de 2016, decorreu, 
principalmente, do aumento de “honorários, consultoria e terceiros” e “despesas gerais”. Este aumento decorreu 

das despesas de integração entre Locamerica e Auto Ricci, bem como do aumento proporcionado pela 

incorporação da Auto Ricci S.A. 
 

Quando excluímos o efeito da aquisição de Auto Ricci e suas controladas da análise comparativa, as despesas 
administrativas e gerais, no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, aumentou aproximadamente 39,6% 

em relação ao mesmo período do ano anterior, ou equivalente a R$ 12,2 milhões.  
 

Conforme descrito acima, a Companhia adquiriu o controle da Auto Ricci S.A. em 11 de maio de 2017 e, em 

consequência desta aquisição, incorreu nos seguintes custos: (i) custos inerentes ao processo de aquisição, e 
(ii) custos decorrentes do processo de integração entre Locamerica e Auto Ricci. Os referidos custos são de 

natureza eventual (não operacional), e fora do curso normal das atividades do Grupo. Dentre estes custos 
eventuais os mais relevantes são: (i) honorários das instituições financeiras que auxiliaram no processo de 

aquisição da Auto Ricci S.A. e (ii) consultorias de gestão, sistemas e marca que prestaram serviços de integração 

entre Locamerica e Auto Ricci.  
 

 
 
Despesas com Vendas 

Nossas despesas com vendas totalizaram no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 R$45,7 milhões, 
comparado a R$38,3 milhões no mesmo período de 2016, um aumento de R$7,4 milhões, representado 

principalmente por (i) aluguéis de imóveis e outros que totalizaram R$19,0 milhões no exercício de 2017, 

comparado a R$15,2 milhões no exercício de 2016, parcialmente compensado com a redução com despesas de 
provisão para crédito de liquidação duvidosa dado a melhor qualidade de crédito que, acrescida da baixa de 

títulos não recuperáveis, que se referem a títulos sem expectativas de recuperação, totalizaram R$ 5,8 milhões 
em 2017, comparado a R$9,2 milhões no exercício de 2016, em decorrência da aquisição da Auto Ricci S.A. em 

11 de maio de 2017.  
 

Quando excluímos o efeito da aquisição de Auto Ricci e suas controladas da análise comparativa, as despesas 

com vendas, no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, aumentou aproximadamente 2,9% em relação ao 
mesmo período do ano anterior, ou equivalente a R$ 1,1 milhão.  

 

Exercício findo em

31/12/2017 (*) 31/12/2016 (**)

 

Despesas gerais                                                                                                              (14.965) (6.478)

Honorários, Consultoria e terceiros (11.304) (5.111)

Despesas tributárias (1.490) (846)

Depreciação/Amortização (6.656) (3.405)

Despesas com pessoal (17.755) (15.003)

Total (52.170) (30.843)

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

Em R$ mil

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia 

somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do 

controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. Os saldos advindos da 

aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março de 

2018, data da aquisição do controle acionário.



 

 

 
 

Despesas financeiras, líquidas 
 
As “despesas financeiras, líquidas” totalizaram R$142,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 
acréscimo de 24,8% em comparação com o exercício de 2016, afetados negativamente pelos efeitos de 

marcação a mercado (MTM) dos instrumentos financeiros derivativos (SWAP) anteriormente classificados no 

patrimônio líquido e reclassificados ao resultado em decorrência dos pré-pagamentos de debêntures 
(contabilizados pela prática contábil de hedge accounting), conforme demonstrado nos quadros abaixo:  

 

 
Nossas receitas financeiras apresentaram uma redução de R$6,5 milhões, no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2017, quando totalizaram R$25,1 milhões, comparado a R$31,6 milhões no mesmo período de 2016. Isso 
ocorreu devido ao comportamento da taxa de juros no ano de 2017 (CDI – 6,65%), que foi bastante inferior a 

taxa de juros e 2016 (CDI – 14,32%). 

 
Imposto de renda e contribuição social 
 
Os montantes devidos a título de imposto de renda e contribuição social, demonstrados como segue, 

apresentaram um aumento de 193,0% no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, quando totalizaram 

Exercício findo em

31/12/2017(*) 31/12/2016 (**)

 

Salários e encargos (16.996) (11.486)

Baixa de títulos não recuperáveis (8.951)

Comissões (4.018) (2.374)

Perda estimada (reversão) em créditos de liquidação duvidosa (5.754) (229)

Alugueis de imóveis e outros (18.981) (15.233)

Total (45.749) (38.273)

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia 

somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do 

controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. 

Exercício findo em

31/12/2017 (*) 31/12/2016 (**)

Juros de clientes 782 2.178

Juros aplicações financeira 22.415 28.938

Outras receitas financeiras 1.876 488

Total das receitas financeiras 25.073 31.604

Custo de captação e juros de cessão (9.090) (4.802)

Juros sobre financiamentos (123.474) (129.408)

Swap (18.525) 766

Outras despesas financeiras (16.920) (12.664)

Total das despesas financeiras (168.009) (146.108)

Total (142.936) (114.504)

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A 

Companhia somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da 

aquisição do controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. 

Em R$ mil



 

 

R$20,3 milhões, comparado a R$6,9 milhões no mesmo período de 2016. A variação constante da tabela abaixo 

ocorreu devido ao aumento do lucro antes do imposto de renda e contribuição social.  
 

 
 
Resultado do exercício 
 
O lucro líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 totalizou R$ 60,6 milhões, versus R$28,9 milhões 

reportados no ano anterior, aumento de 109,6% versus 2016. O aumento decorreu principalmente do acréscimo 
do volume de diárias, proporcionada principalmente pela aquisição da Auto Ricci, adicionalmente a Companhia 

conseguiu adicionar a sua margem de lucro os aumentos de preço médio de veículos vendidos em decorrência 

da ampliação do número de lojas de varejo conforme já destacado anteriormente. 
 

Apresentamos a seguir as explicações às principais variações ocorridas sobre o resultado da 
Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015: 

 
 
Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados consolidadas para os 

exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015. 

 
Receita operacional  
 
A composição da receita operacional é como segue: 

Exercício findo em

31/12/2017 (*) 31/12/2016 (**)

Lucro antes dos impostos 80.855 35.821

Alíquotas nominais 34% 34%

Imposto de renda e contribuição social calculado à alíquota nominal (27.491) (12.179)

Ajustes à despesa nominal:

Juros sobre capital próprio 7.442 5.456

Outras exclusões (adições) líquidas 10.341 4.022

Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente (9.707) (2.701)

Despesa com imposto de renda e contribuição social diferido (10.550) (4.213)

(20.257) (6.914)

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

Total de despesas de imposto de renda e contribuição social

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente 

começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle acionário da 

Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017.

Em R$ mil

31/12/2016 (*) V.V.% 31/12/2015 (*) V.V.% V.H.%

Receita operacional 754.714 100,0% 708.216 100,0% 6,6%

Custo de locação e venda de veículos (535.797) -71,0% (517.503) -73,1% 3,5%

Lucro bruto 218.917 29,0% 190.713 26,9% 14,8%

Despesas com vendas (38.273) -5,1% (37.810) -5,3% 1,2%

Despesas administrativas e gerais (30.843) -4,1% (28.737) -4,1% 7,3%

Outras receitas (despesas) operacionais 524 0,1% 144 0,0% 263,9%

Lucro antes do resultado financeiro e dos impostos

sobre o lucro
150.325

19,9%
124.310

17,6% 20,9%

Receitas financeiras 31.604 4,2% 28.761 4,1% 9,9%

Despesas financeiras (146.108) -19,4% (130.619) -18,4% 11,9%

 

Despesas financeiras, líquidas (114.504) -15,2% (101.858) -14,4% 12,4%

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 35.821 4,7% 22.452 3,2% 59,5%

Imposto de renda e contribuição social (6.914) -0,9% (3.891) -0,5% 77,7%

 

Lucro líquido do período 28.907 3,8% 18.561 2,6% 55,7%

Em R$ mil

Exercício findo em

(*) Referem-se às demontrações financeiras individuais.



 

 

 

 

A receita bruta atingiu R$829,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, crescimento de 6,0% 
em relação ao ano anterior, em que alcançamos R$782,8 milhões. O aumento da receita bruta foi resultado do 

aumento da receita de locação de veículos, deduzida dos impostos sobre locação e das vendas de veículos, 
sendo que a receita bruta cresceu 2,7% e 11,4%, respectivamente. A receita de locação de veículos líquida dos 

impostos sobre locação, que representou R$443,7 milhões, ou 58,8% da receita operacional da Companhia, no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e cresceu devido ao aumento do número de diárias (3,4%)  em 
decorrência do aumento da taxa de ocupação. Ao final do exercício de 2016, a frota total da Companhia atingiu 

27.731 veículos, representando uma redução de 3.453 unidades em relação a 2015, quando eram 31.184 
veículos. Nossa frota preponderantemente está concentrada nas cinco tradicionais montadoras do país. As 

vendas de seminovos totalizaram R$352,3 milhões, em 2016, representando um aumento de 11,4% (ante 
R$316,3 milhões em 2015), reflexo, principalmente, de um maior preço médio de venda (aumento de 14, 5%). 

Encerramos o exercício de 2016 com 12.402 veículos vendidos ante 12.729 veículos vendidos em 2015. O 

aumento da participação do varejo nas vendas totais colaborou para melhora do preço médio de vendas.  
 

 
 
Os Descontos e cancelamentos, são descontos de natureza comercial na atividade de locação de veículos. A 

atividade de locação está sujeita a tributação de Pis e Cofins não cumulativo (Não aplicável a atividade de venda 

de seminovos). 
 

Custos de locação e venda de veículos 
 

Os custos de locação totalizaram R$207,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 (ante R$208,1 
milhões em 2015), redução de R$0,8 milhão (ou 0,4%) em comparação com o ano anterior, impactado 

principalmente pela recuperação dos créditos de PIS/COFINS associados aos custos. Os custos dos veículos 

vendidos totalizaram R$328,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 (ante R$309,4 milhões 
em 2015), aumento de 6,2% na comparação com o ano anterior, reflexo do aumento do preço-médio de 

seminovos vendidos citado anteriormente. Em 2016, o lucro bruto da operação de vendas de seminovos atingiu 
R$23,8 milhões, ante R$6,9 milhões de lucro bruto em 2015, resultado de uma melhor eficiência operacional e 

investimento no canal de varejo. A tabela abaixo indica a composição de nossos custos de locação e venda de 

veículos para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015: 
 

31/12/2016 (*) 31/12/2015 (*)

 

Locação de veículos 443.717 432.090

Venda de veículos 352.302 316.251

Impostos incidentes sobre locação (41.305) (40.125)

Receita operacional 754.714 708.216

(*) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

Em R$ mil

Exercício findo em

31/12/2016 (*) 31/12/2015 (*)

 

Receita Bruta 829.820 782.752

Descontos e Cancelamentos (33.801) (34.411)

Impostos incidentes sobre locação (41.305) (40.125)

Receita operacional 754.714 708.216

(*) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

Em R$ mil

Exercício findo em



 

 

 
Despesas Gerais e Administrativas 
 

O aumento de 7,3% nas despesas administrativas e gerais, que totalizavam R$30,8 milhões no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2016, comparados a R$28,7 milhões no mesmo período de 2015, decorreu, 

principalmente, do aumento de R$ 1,6 milhão em despesas gerais, representado principalmente por despesas 
com aluguéis e outras em decorrência de impactos inflacionários. 

 

 
 

Despesas com Vendas  
 

Nossas despesas com vendas totalizaram R$38,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 

comparado a R$37,8 milhões no mesmo período de 2015, um aumento de R$0,5 milhão, representado 
principalmente por aluguéis de imóveis que totalizaram R$15,2 milhões no exercício de 2016, comparado a 

R$11,2 milhões no exercício de 2015 decorrente de efeito inflacionário, parcialmente compensado com a 
redução com despesas de provisão para crédito de liquidação duvidosa que, acrescida da baixa de títulos não 

recuperáveis, totalizaram R$ 9,2 milhões em 2016, comparado a R$14,5 milhões no exercício de 2015, conforme 
demonstrado abaixo: 

  Em R$ mil 

  Exercício findo em 

  31/12/2016 (*)   
31/12/2015 

(*) 

    

Salários e encargos (11.486)   (10.214) 

Baixa de títulos não recuperáveis (8.951)     

Comissões (2.374)   (1.858) 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (229)   (14.524) 

Aluguéis de imóveis e outros (15.233)   (11.214) 

Total (38.273)   (37.810) 

        

(*) Refere-se às demonstrações financeiras 
individuais 

      

Despesas financeiras, líquidas  

31/12/2016 (*) 31/12/2015 (*)

 

Custo dos veículos vendidos (328.547) (309.356)

Custos de manutenção (140.880) (133.165)

Custos com depreciação (95.096) (95.035)

Recuperação de créditos PIS/COFINS associados aos custos 45.239 37.538

Custo com pessoal (16.513) (17.485)

Total (535.797) (517.503)

Em R$ mil

Exercício findo em

(*) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

31/12/2016 (*) 31/12/2015 (*)

 

Outras despesas (6.478) (4.854)

Honorários, Consultoria e terceiros (5.111) (4.573)

Despesas tributárias (846) (937)

Depreciação/Amortização (3.405) (3.413)

Despesas com pessoal (15.003) (14.960)

Total (30.843) (28.737)

Em R$ mil

Exercício findo em

(*) Referem-se às demontrações financeiras individuais.



 

 

 

As despesas financeiras líquidas totalizaram R$114,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 
acréscimo de 12,4% em comparação com o exercício de 2015, que foram afetadas negativamente devido a 

liquidação de empréstimo, conforme demonstrado nos quadros abaixo: 
 

 
 
Nossas receitas financeiras apresentaram um aumento de R$2,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2016, quando totalizaram R$31,6 milhões, comparado a R$28,8 milhões no mesmo período de 2015, dado 

o maior saldo médio de caixa e equivalentes de caixa, entre eles aplicações financeiras, e títulos e valores 
mobiliários mantido durante o período de 2016.  

 
Imposto de renda e contribuição social  
 
Os montantes devidos a título de imposto de renda e contribuição social apresentaram um aumento de 77,7% 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, quando totalizaram R$6,9 milhões, comparado a R$3,9 milhões 

no mesmo período de 2015. A variação ocorreu devido ao aumento do lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social.  

 
Resultado do exercício  

 

O lucro líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 totalizou R$ 28,9 milhões, versus R$18,6 
milhões reportados no ano anterior, aumento de 55,7% versus 2015, sendo o resultado impactado 

principalmente pelo aumento da quantidade de diárias de locação e do preço médio decorrente do incremento 
do volume de vendas no canal “varejo”. 

 
Apresentamos a seguir as explicações às principais variações ocorridas sobre nossa situação 

patrimonial e financeira das seguintes datas-base: 

 
 31 de dezembro de 2018 comparado com 31 de dezembro de 2017; 

 31 de dezembro de 2017 comparado com 31 de dezembro de 2016; 

 31 de dezembro de 2016 comparado com 31 de dezembro de 2015.  

 

31/12/2016 (*) 31/12/2015 (*)

Juros de clientes 2.178 1.369

Juros aplicações financeira 28.938 26.642

Outras receitas financeiras 488 750

Total das receitas financeiras 31.604 28.761

Despesas bancárias (4.802) (3.188)

Juros sobre financiamentos (129.408) (121.040)

Swap 766 (935)

Outras despesas financeiras (12.664) (5.456)

Total das despesas financeiras (146.108) (130.619)

Total (114.504) (101.858)

(*) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

Em R$ mil

Exercício findo em



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ativo 2018 (*) V.V.% 2017 (*) V.V.% 2016 (**) V.V.% 2015 (**) V.V.%

2018x2017 2017x2016 2016x2015

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1.755.864 20,1% 402.489 16,8% 172.478 13,0% 121.779 7,9% 336,3% 133,4% 41,6%

Contas a receber de clientes 377.743 4,3% 136.913 5,7% 87.688 6,6% 121.724 7,9% 175,9% 56,1% -28,0%

Títulos e valores mobiliários 207.324 2,4% 21.516 0,9% 29.544 2,2% 156.411 10,1% 863,6% -27,2% -81,1%

Instrumentos financeiros derivativos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14.210 0,9% 0,0% 0,0% -100,0%

Veículos em desativação para renovação de frota 330.290 3,8% 63.965 2,7% 47.616 3,6% 78.960 5,1% 416,4% 34,3% -39,7%

Impostos a recuperar 73.730 0,8% 38.935 1,6% 33.959 2,6% 21.895 1,4% 89,4% 14,7% 55,1%

Despesas antecipadas 10.926 0,1% 13.681 0,6% 2.948 0,2% 5.321 0,3% -20,1% 364,1% -44,6%

Ativo mantido para venda 0 0,0% 2.373 0,1% 2.373 0,2% 2.373 0,2% -100,0% 0,0% 0,0%

Partes relacionadas 16.850 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Outras contas a receber 11.872 0,1% 11.785 0,5% 7.212 0,5% 6.604 0,4% 0,7% 63,4% 9,2%

Total do ativo circulante 2.784.599 31,8% 691.657 28,9% 383.818 28,9% 529.277 34,2% 302,6% 80,2% -27,5%

Não circulante

Contas a receber de clientes 6.399 0,1% 2.639 0,1% 7.425 0,6% 6.353 0,4% 142,5% -64,5% 16,9%

Títulos e valores mobiliários 1.710 0,0% 6.721 0,3% 3.333 0,3% 0 0,0% -74,6% 101,7% 100,0%

Despesas antecipadas 1.149 0,0% 0 0,0% 240 0,0% 0 0,0% 100,0% -100,0% 100,0%

Outros créditos 1.915 0,0% 1.819 0,1% 2.371 0,2% 0 0,0% 5,3% -23,3% 100,0%

Impostos diferidos 37.580 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Depósitos judiciais 49.829 0,6% 14.379 0,6% 9.521 0,7% 8.699 0,6% 246,5% 51,0% 9,4%

Ativo mantido para venda 3.223 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Partes relacionadas 302 0,0% 302 0,0% 302 0,0% 302 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

102.107 1,2% 25.860 1,1% 23.192 1,7% 15.354 1,0% 294,8% 11,5% 51,0%

Imobilizado 4.957.861 56,7% 1.591.234 66,5% 917.407 69,0% 998.756 64,5% 211,6% 73,4% -8,1%

Investimentos 2 0,0% 442 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -99,5% 100,0% 0,0%

Intangível 899.949 10,3% 85.409 3,6% 4.800 0,4% 4.334 0,3% 953,7% 1679,4% 10,8%

Total do ativo não circulante 5.959.919 68,2% 1.702.945 71,1% 945.399 71,1% 1.018.444 65,8% 250,0% 80,1% -7,2%

Total do ativo 8.744.518 100,0% 2.394.602 100,0% 1.329.217 100,0% 1.547.721 100,0% 265,2% 80,2% -14,1%

V.H.%

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle 

acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. Os saldos advindos da aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março de 2018, data da 

aquisição do controle acionário.

Passivo 2018 (*) V.V.% 2017 (*) V.V.% 2016 (**) V.V.% 2015 (**) V.V.%

2018x2017 2017x2016 2016x2015

Circulante

Fornecedores 976.041 11,2% 168.193 7,0% 71.258 5,4% 101.280 6,5% 480,3% 136,0% -29,6%

Empréstimos, financiamentos e debêntures 298.687 3,4% 220.923 9,2% 115.648 8,7% 227.604 14,7% 35,2% 91,0% -49,2%

Instrumentos financeiros derivativos 31.506 0,4% 29.371 1,2% 9.680 0,7% 0 0,0% 7,3% 203,4% 100,0%

Cessão de créditos por fornecedores 998.086 11,4% 186.463 7,8% 82.753 6,2% 155.774 10,1% 435,3% 125,3% -46,9%

Salários, encargos e contribuições sociais 23.997 0,3% 10.499 0,4% 5.484 0,4% 3.075 0,2% 128,6% 91,4% 78,3%

Obrigações tributárias 21.730 0,2% 6.945 0,3% 1.600 0,1% 1.493 0,1% 212,9% 334,1% 7,2%

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 25.567 0,3% 4.941 0,2% 0 0,0% 10.711 0,7% 417,4% 0,0% -100,0%

Partes relacionadas 13.840 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Adiantamento de clientes 5.110 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Outras contas a pagar 21.513 0,2% 4.778 0,2% 12.754 1,0% 22 0,0% 350,3% -62,5% 57872,7%

Total do passivo circulante 2.416.077 27,6% 632.113 26,4% 299.177 22,5% 499.959 32,3% 282,2% 111,3% -40,2%

Não circulante

Empréstimos, financiamentos e debêntures 3.594.154 41,1% 1.212.482 50,6% 707.975 53,3% 698.836 45,2% 196,4% 71,3% 1,3%

Provisão para contingências 108.846 1,2% 11.721 0,5% 2.595 0,2% 2.595 0,2% 828,6% 351,7% 0,0%

Impostos diferidos 57.574 0,7% 51.091 2,1% 17.715 1,3% 20.735 1,3% 12,7% 188,4% -14,6%

Outras contas a pagar 2.321 0,0% 3.914 0,2% 862 0,1% 0 0,0% -40,7% 354,1% 100,0%

Total do passivo não circulante 3.762.895 43,0% 1.279.208 53,4% 729.147 54,9% 722.166 46,7% 194,2% 75,4% 1,0%

Total do passivo 6.178.972 70,7% 1.911.321 79,8% 1.028.324 77,4% 1.222.125 79,0% 223,3% 85,9% -15,9%

Patrimônio líquido 

Capital social 1.922.181 22,0% 397.900 16,6% 299.279 22,5% 299.279 19,3% 383,1% 33,0% 0,0%

Ações em tesouraria (9.925) -0,1% (9.785) -0,4% (5.061) -0,4% (5.906) -0,4% 1,4% 93,3% -14,3%

Reserva de capital e opções outorgadas 528.961 6,0% 45.129 1,9% 7.647 0,6% 7.014 0,5% 1072,1% 490,2% 9,0%

Reservas de lucros 140.620 1,6% 61.951 2,6% 8.204 0,6% 20.345 1,3% 127,0% 655,1% -59,7%

Ajustes avaliação patrimonial (16.291) -0,2% (11.914) -0,5% (9.176) -0,7% 4.864 0,3% 36,7% 29,8% -288,7%

Total do patrimônio líquido 2.565.546 29,3% 483.281 20,2% 300.893 22,6% 325.596 21,0% 430,9% 60,6% -7,6%

Total do passivo e patrimônio líquido 8.744.518 100,0% 2.394.602 100,0% 1.329.217 100,0% 1.547.721 100,0% 265,2% 80,2% -14,1%

V.H.%

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle 

acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. Os saldos advindos da aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março de 2018, data da 

aquisição do controle acionário.



 

 

Discussão das principais variações ocorridas e as explicações sobre nossa situação patrimonial e 

financeira em 31 de dezembro de 2018 comparado com 31 de dezembro de 2017 

Ativo 
 

Ativo circulante 
 

Nosso ativo circulante apresentou aumento de 302,6% em 31 de dezembro de 2018 se comparado a 31 de 

dezembro de 2017, passando de R$691,7 milhões para R$2.784,6 milhões. Este aumento decorreu da aquisição 
do controle acionário da Unidas S.A, sendo que os saldos advindos decorrentes desta aquisição passaram a 

integrar os saldos consolidados desde de 9 de março de 2018. Além da referida incorporação, as principais 
variações ocorridas no período seguem abaixo discriminadas nas principais contas contábeis: 

 

(a) Caixa e equivalentes de caixa 
 

Nosso caixa e equivalentes de caixa apresentou aumento de 336,3% em 31 de dezembro de 2018 se comparado 
a 31 de dezembro de 2017, passando de R$402,5 milhões para R$1.755,8 milhões. O aumento dos saldos em 

caixa e equivalentes de caixa é oriundo de: (i) captações de novas emissões de debêntures na Companhia de 
Locação das Américas e na Unidas S.A. no montante de R$1.967,4milhões, sendo que o montante líquido do 

fluxo de caixa de financiamento no exercício de 2018 é de R$704,6 milhões; (ii) pagamento da parcela “caixa” 

referente a aquisição do controle acionário da Unidas S.A. no montante de R$397,7 milhões; e pelos recursos 
provenientes do aumento de capital pela emissão de novas ações no montante de R$992,0 milhões. 

 
 (b) Contas a receber de clientes 
 

O “contas a receber de clientes” aumentou 175,9%, ou R$240,8 milhões, passando de R$136,9 milhões em 31 
de dezembro de 2017 para R$377,7 milhões em 31 de dezembro de 2018.  

 
 (c) Títulos e valores mobiliários 
 

O saldo de “títulos e valores mobiliários” em 31 de dezembro de 2018 foi de R$207,3 milhões, apresentando 
um aumento de 863,6% em relação a 31 de dezembro de 2017. O referido aumento decorreu principalmente 

da aquisição do controle acionário da Unidas S.A, sendo que do montante classificado neste rúbrica em 31 de 
dezembro de 2018, R$159,6 não possuem restrição de resgate e, desta forma tem liquidez imediata.  

 
(d) Veículos em desativação para renovação da frota 
 

Os veículos em desativação para renovação da frota em 31 de dezembro de 2018 corresponderam a R$330,2 
milhões, representando um aumento de 416,4% em relação ao montante de R$64,0 milhões apresentado em 

31 de dezembro de 2017. O referido aumento decorreu principalmente da aquisição do controle acionário da 
Unidas S.A (R$259,6 milhões proveniente da Unidas S.A. em 31 de dezembro de 2018). 

 

(e) Demais ativos circulantes 
 

Nossos demais ativos circulantes são compostos pelos saldos de (i) impostos a recuperar no montante de R$73,7 
milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$38,9 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$33,7 

milhões proveniente da Unidas em 31 de dezembro de 2018), (ii) despesas antecipadas que corresponderam a 
R$10,9 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$13,7 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$4,4 

milhões proveniente da Unidas em 31 de dezembro de 2018) e (iii) partes relacionadas proveniente da Unidas 

S.A (R$17,4 milhões em 31 de dezembro de 2018) substancialmente relacionado às operações de locação em 
parceria com a acionista Enterprise Holdings Brasil LLC. 
 
Ativo não circulante 
 

Nosso ativo não circulante apresentou aumento de 250,0%, decorrente principalmente da aquisição da Unidas 
S.A., cujos saldos passaram a ser apresentados consolidados com os nossos a partir de 9 de março de 2018. O 

saldo do ativo não circulante em 31 de dezembro de 2018 era de R$5.959,9 milhões quando comparado a 



 

 

R$1.702,9 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$3.280,6 milhões provenientes da Unidas em 31 de dezembro 

de 2018). 
 

(a) Ativo imobilizado 
 

Nosso ativo imobilizado apresentou um aumento de 211,6% em 31 de dezembro de 2018 quando comparado 

a 31 de dezembro de 2017, passando de R$1.591,2 milhões para R$4.957,9 milhões. A frota final teve um 
aumento de 181,5% na quantidade de veículos, saindo de 46.566 em 31 de dezembro de 2017 para 131.099 

veículos em 31 de dezembro de 2018.  
 

Ativo total 
 

Como consequência das variações acima identificadas, o total de nosso ativo apresentou aumento de 265,2%, 

passando de R$2.394,6 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$8.744,5 milhões em 31 de dezembro de 
2018.  

 
Passivo 
 

Passivo circulante 
 

Nosso passivo circulante apresentou aumento de 282,2%, ou R$1.784,0 milhões, totalizando R$2.416,1 milhões 
em 31 de dezembro de 2018 (R$1.571,6 milhões provenientes da Unidas S.A. em 31 de dezembro de 2018), 

comparados a R$632,1 milhões em 31 de dezembro de 2017. Este aumento decorreu, principalmente, da 
aquisição do controle acionário da Unidas S.A. em 9 de março de 2018 e da captação de cinco novas emissões 

de debêntures (Companhia de Locação das Americas e Unidas S.A.) em 2018. Além da referida incorporação, 

as principais variações ocorridas no período seguem abaixo discriminadas pelas principais contas contábeis: 
 

(a) Fornecedores 
 

Nossos passivos circulantes relativos a fornecedores apresentaram aumento de 480,3%, ou R$807,8 milhões, 

em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$976,0 milhões (R$714,2 milhões provenientes da Unidas S.A. 
em 31 de dezembro de 2018), comparado a R$168,2 milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação se 

deveu, principalmente, à aquisição do controle acionário da Unidas S.A. 
 

A Companhia tem como parte estratégica de sua operação a realização de grandes volumes de aquisições de 

veículos junto às montadoras, de forma a obter melhores condições financeiras. Essas compras são negociadas 
com prazos de pagamento favoráveis à Companhia, porém inferiores a 6 meses. Os fornecedores da Companhia, 

por sua vez, descontam os títulos junto a instituições financeiras de primeira linha através de operação de 
cessão de crédito, a qual consiste, basicamente, na venda de recebíveis, sem direito de regresso. Dessa forma, 

em 31 de dezembro de 2018, os saldos referentes a estas operações correspondem a R$998,1 milhões (em 31 
de dezembro de 2017, R$ 186,5 milhões).  

 

(b) Empréstimos, financiamentos e debêntures 
 

Nossos empréstimos, financiamentos e debêntures apresentaram aumento no curto prazo de 35,2%, passando 
de R$220,9 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$298,7 milhões em 31 de dezembro de 2018 (R$135,3 

milhões provenientes da Unidas S.A. em 31 de dezembro de 2018). O referido aumento decorreu principalmente 

de cinco novas emissões de debêntures realizadas durante o período. 
 
(c) Demais passivos circulantes 
 

Nossos demais passivos circulantes são compostos pelos saldos de (i) salários, encargos e contribuições sociais, 
que totalizaram R$24,0 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$10,5 milhões em 31 de dezembro 

de 2017 (R$10,8 milhões provenientes da Unidas S.A. em 31 de dezembro de 2018); (ii) obrigações tributárias, 

no montante de R$21,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparadas a R$6,9 milhões em 31 de dezembro 
de 2017 (R$17,12 milhões provenientes da Unidas S.A. em 31 de dezembro de 2018) e (iii) outras contas a 



 

 

pagar de R$21,5 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparada com R$4,8 milhões em 31 de dezembro de 

2017 (R$18,8 milhões provenientes da Unidas S.A. em 31 de dezembro de 2018). 
 

Passivo não circulante 
 

Nosso passivo não circulante apresentou aumento de 194,2%, passando de R$1.279,2 milhões em 31 de 

dezembro de 2017 para R$3.762,9 milhões em 31 de dezembro de 2018. Este aumento decorreu, 
principalmente, de cinco novas emissões de debêntures realizadas no exercício de 2018, no montante de 

R$1.967,5 milhões.  
 

(a) Empréstimos, financiamentos e debêntures 
 

Nossos empréstimos, financiamentos e debêntures apresentaram aumento de 196,4%, passando de R$1.212,5 

milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$3.594,1 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esta variação 
decorreu, principalmente, de cinco novas emissões de debêntures, no montante de R$1.967,5 milhões. 

 
(b) Provisões para Contingências  
 

Nosso saldo de provisões para contingências totalizou um montante de R$108,8 milhões (R$31,7 milhões 
provenientes da Unidas S.A. em 31 de deztembro de 2018) em 31 de dezembro de 2018, apresentando um 

aumento de 828,6% em relação a 31 de dezembro de 2017, sendo que R$65,4 milhões se referem a menos 
valia de contingências que impactaram na formação do preço de compra no momento da aquisição.  

 
A Companhia, na data de aquisição da Unidas S.A., alocou menos valia ao preço de compra referente às 

contingências no montante de R$65,4 milhões. A alocação no momento da aquisição somente ocorreu devido 

ao fato de ter influenciado o preço de compra. As principais alocações realizadas se referem a parte do saldo 
de processos de natureza tributária da Unidas S.A. que se encontram divulgados como probabilidade de perda 

possível, entre os quais destacam-se os seguintes: 
 

 em 21 de maio de 2009, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (“SRFB”) emitiu à Unidas S.A. autos de 

infração relativos à cobrança de débitos de Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido, relativos principalmente a dedutibilidade da amortização de ágio nos períodos compreendidos 
entre 2004 e 2007.  

 em 11 de dezembro de 2014, a SRFB emitiu à Unidas S.A. autos de infração relativos à cobrança de débitos 

de Imposto de Renda Sobre Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, relativos principalmente 
a dedutibilidade da amortização de ágio e despesas de contratos de swap referente ao ano base de 2009. 

 
A administração da Companhia, por discordar dos fundamentos que presidiram a emissão dos referidos autos, 

instaurou, com observância dos prazos legais aplicáveis, processos de impugnação administrativa em relação a 

cada um deles e aguarda julgamento. 

Na opinião da administração da Companhia, suportada em pareceres emitidos por seus assessores jurídicos, 

são possíveis as chances de perda na instância final dos referidos processos, motivo pelo qual não foi constituída 

provisão. Na data de emissão dessas informações trimestrais, os referidos autos encontravam-se em 

andamento.  

(c) Impostos diferidos 

Nossos impostos diferidos tiveram um aumento de 12,7%, passando de R$51,1 milhões em 31 de dezembro de 
2017 para R$57,6 milhões em 31 de dezembro de 2018. A principal diferença temporária da Companhia refere-

se a diferença de valor depreciável da base contábil e da base fiscal referente frota de veículos, além da taxa 

de depreciação utilizada. 
 

Abaixo encontra-se a composição analítica dos impostos diferidos: 



 

 

 
 

 
 

Total do passivo 
 

Em razão dos motivos acima identificados, o total de nosso passivo apresentou aumento em 223,3%, passando 

de R$1.911,3 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$6.179,0 milhões em 31 de dezembro de 2018. 
 

Patrimônio líquido 
 

Nosso patrimônio líquido apresentou aumento de 430,9%, totalizando R$2.565,5 milhões em 31 de dezembro 
de 2018, comparado a R$483,3 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento decorreu principalmente 

da emissão de novas ações pela aquisição do controle acionário da Unidas S.A. em 9 de março de 2018 

(R$1.058,0 milhões), e pela emissão de 31.000.000 (trinta e um milhões) de novas ações, que refletiu um 
aumento de capital no montante de R$992,0 milhões. 

 
Discussão das principais variações ocorridas e as explicações sobre nossa situação patrimonial e 

financeira em 31 de dezembro de 2017 comparado com 31 de dezembro de 2016 

Ativo 
 
Ativo circulante 
 
Nosso ativo circulante apresentou aumento de 80,2% em 31 de dezembro de 2017 se comparado a 31 de 

dezembro de 2016, passando de R$383,8 milhões para R$691,7 milhões. Este aumento decorreu principalmente 

da incorporação de ações de emissão da Auto Ricci S.A. pela Companhia realizada em 11 de maio de 2017. 
Além da referida incorporação de ações, as principais variações ocorridas no período seguem abaixo 

discriminadas pelas principais contas contábeis: 
 

(a) Caixa e equivalentes de caixa 
 

Nosso caixa e equivalentes de caixa apresentou aumento de 133,4% em 31 de dezembro de 2017 se comparado 

a 31 de dezembro de 2016, passando de R$172,5 milhões para R$402,5 milhões.  
 

O aumento dos saldos em caixa e equivalentes de caixa é oriundo  (i) do fluxo de caixa operacional da 
Companhia; e (ii) de contratações de novas emissões de debêntures (12ª emissão, 13ª emissão, 14ª emissão, 

e a 2ª Nota Promissória e 3ª emissão de debêntures da Auto Ricci S.A.) e demais empréstimos, , parcialmente 

2016 2017 2018

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 3.729 5.158 24.378

Ajuste a valor presente 404 148 101

Participação nos resultados 799 1.312 2.382

Impairment de ativos 134 146 146

Demais provisões 551 58.633

Provisão para contingências 882 2.027 2.027

Instrumentos financeiros (1.436) 3.071 26.585

Stock Options 970 1.065 2.225

Custo de captação de emissão de debêntures (2.131) (6.920) (11.059)

Leasing (3.307) (8.654) (5.121)

Depreciação (46.150) (80.937) (218.402)

Hedge accounting* 4.727 6.141 8.397

Intangíveis decorrentes da aquisição/incorporação de controlada (2.687)

Amortização fiscal do ágio (19.024)

Prejuízo fiscal e base negativa 23.664 25.801 126.900

Impostos diferidos advindos da comnbinação de negócios - Unidas S.A. (15.475)

Total (17.715) (51.091) (19.994)

Em R$ mil

Exercício findo em

Impostos diferidos do ativo não circulante advindos da controlada Unidas S.A. (36.940)

Impostos diferidos do ativo não circulante advindos da controlada Acelero                                                                                                       (640)

Impostos diferidos do passivo não circulante (57.574)



 

 

compensada pelo pré-pagamento da 10ª e da 11º emissão de debêntures e a 2ª emissão de debêntures da 

Auto Ricci S.A  
 

(b) Contas a receber de clientes 
 

Nossas contas a receber de clientes apresentaram aumento de 56,1%, ou R$49,2 milhões, em 31 de dezembro 

de 2017, se comparado a 31 de dezembro de 2016, passando de R$87,7 milhões em 31 de dezembro de 2016 
para R$136,9 milhões em 31 de dezembro de 2017. Este aumento se deu pela incorporação da Auto Ricci e 

também pelo aumento do volume de vendas e preço médio do segmento de seminovos. 
 

(c) Títulos e valores mobiliários 
 

O saldo apresentado em 31 de dezembro de 2017 na rubrica de títulos e valores mobiliários apresentou uma 

redução de 27,2% se comparado a 31 de dezembro de 2016, passando de R$29,5 milhões em 31 de dezembro 
de 2016 para R$21,5 milhões em 31 de dezembro de 2017. A Companhia realizou a captação da 14ª emissão 

de debêntures e da 2ª. Nota Promissória somente nos meses de novembro e dezembro de 2017, porém essas 
captações possuem características diversas de garantia em comparação às demais debêntures existentes.  

 

(d) Veículos em desativação para renovação da frota 
 

Os veículos em desativação para renovação da frota em 31 de dezembro de 2017 corresponderam a R$64,0 
milhões, representando um aumento de 34,3% em relação ao montante de R$47,6 milhões apresentado em 31 

de dezembro de 2016. Apesar do saldo ter aumentado em decorrência do saldo de estoque incorporado da Auto 
Ricci, a Companhia continua a tendência de redução dos níveis de estoque. 

 

(e) Demais ativos circulantes 

Nossos demais ativos circulantes são compostos pelos saldos de (i) impostos a recuperar no montante de R$38,9 
milhões em 31 de dezembro de 2017, comparado a R$34,0 milhões em 31 de dezembro de 2016, (ii) despesas 

antecipadas que corresponderam a R$13,7 milhões em 31 de dezembro de 2017, comparado a R$2,9 milhões 
em 31 de dezembro de 2016 e (iii) e outras contas a receber, no montante de R$11,8 milhões em 31 de 

dezembro de 2017, comparado a R$7,2 milhões em 31 de dezembro de 2016.  
 
Ativo não circulante 
 
Nosso ativo não circulante é representado principalmente por nosso ativo imobilizado, tendo apresentado um 

aumento de 80,1% em 31 de dezembro de 2017 quando comparado a 31 de dezembro de 2016, passando de 

R$945,4 milhões para R$1.702,9 milhões. Este aumento decorreu principalmente da incorporação de açõea da 
Auto Ricci S.A. realizada em 11 de maio de 2017. Além da referida incorporação, as principais variações ocorridas 

no período seguem abaixo discriminadas pelas principais contas contábeis: 
 

(a) Ativo imobilizado 
 

Nosso ativo imobilizado apresentou um aumento de 73,4% em 31 de dezembro de 2017 quando comparado a 

31 de dezembro de 2016, passando de R$917,4 milhões para R$1.591,2 milhões. A frota final teve um aumento 
de 67,9% na quantidade de veículos, saindo de 27.731 em 31 de dezembro de 2016, para 46.566 veículos em 

31 de dezembro de 2017. 
 

Ativo total 
 
Como consequência das variações acima identificadas, o total de nosso ativo apresentou aumento de 80,1%, 

passando de R$1.329,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$2.394,6 milhões em 31 de dezembro de 
2017. 

 
Passivo 
 

Passivo circulante 



 

 

 

Nosso passivo circulante apresentou redução de 111,3%, ou R$332,9 milhões, totalizando R$632,1 milhões em 
31 de dezembro de 2017, comparados a R$299,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. Este aumento decorreu 

principalmente da incorporação de ações da Auto Ricci S.A. realizada em 11 de maio de 2017. Além da referida 
incorporação, as principais variações ocorridas no período seguem abaixo discriminadas pelas principais contas 

contábeis: 

 
(a) Fornecedores 
 
Nossos passivos circulantes relativos a fornecedores apresentaram aumento de 136,0%, ou R$96,9 milhões, 

em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou R$168,2 milhões, comparado a R$71,3 milhões em 31 de 
dezembro de 2016. Essa variação se deveu, principalmente, à incorporação dos saldos advindos da Auto Ricci 

S.A. 

 
A Companhia tem como parte estratégica de sua operação a realização de grandes volumes de aquisições de 

veículos junto às montadoras, de forma a obter melhores condições financeiras. Essas compras são negociadas 
com prazos de pagamento favoráveis à Companhia, porém inferiores a 6 meses. Os fornecedores da Companhia, 

por sua vez, descontam os títulos junto a instituições financeiras de primeira linha através de operação de 

cessão de crédito, a qual consiste, basicamente, na venda de recebíveis, sem direito de regresso. Dessa forma, 
em 31 de dezembro de 2017, os saldos referentes a estas operações correspondem a R$186,5 milhões (em 31 

de dezembro de 2016, R$ 82,8 milhões).  
 

(b) Empréstimos, financiamentos e debêntures 
 

Nossos empréstimos, financiamentos e debêntures apresentaram aumento no curto prazo de 91,0%, passando 

de R$115,6 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 220,9 milhões em 31 de dezembro de 2017.Esta 
variação decorreu da incorporação do saldo de empréstimos e financiamentos da Auto Ricci, bem como da 

quitação antecipada da 10ª e da 11ª emissões de debêntures da Locamerica. 
 

(c) Demais passivos circulantes 
 
Nossos demais passivos circulantes são compostos pelos saldos de (i) salários, encargos e contribuições sociais, 

que totalizaram R$10,5 milhões em 31 de dezembro de 2017, comparado a R$5,5 milhões em 31 de dezembro 
de 2016; (ii) obrigações tributárias, no montante de R$6,9 milhões em 31 de dezembro de 2017, comparadas 

a R$1,6 milhões em 31 de dezembro de 2016 e (iii) outras contas a pagar de R$4,8 milhões em 31 de dezembro 

de 2017, comparada a R$12,8 milhões em 31 de dezembro de 2016. 
 

Passivo não circulante 
 

Nosso passivo não circulante apresentou aumento de 75,4%, passando de R$729,1 milhões em 31 de dezembro 
de 2016 para R$1.279,2 milhões em 31 de dezembro de 2017. Este aumento decorreu principalmente da 

incorporação de ações de emissão da Auto Ricci S.A. pela Companhia realizada em 11 de maio de 2017. Além 

da referida incorporação, as principais variações ocorridas no período seguem abaixo discriminadas pelas 
principais contas contábeis:  

 
(a) Empréstimos, financiamentos e debêntures 
 

Nossos empréstimos, financiamentos e debêntures apresentaram aumento de 71,3%, passando de R$708,0 
milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$1.212,5 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esta variação 

decorreu da incorporação do saldo de empréstimos e financiamentos da Auto Ricci, bem como da quitação 
antecipada da 10ª e da 11ª emissões de debêntures da Locamerica e da captação da 12ª, 13ª e 14ª emissões 

de debêntures e da captação da 2ª. Nota Promissória. 
 

(b) Provisões para Contingências 
 
Nosso saldo de provisões para contingências totalizou um montante de R$11,7 milhões em 31 de dezembro de 

2017, contra R$2,6 milhões em 31 de dezembro de 2016, apresentando um aumento de 351,7% em relação a 



 

 

31 de dezembro de 2016. Nossos principais passivos contingentes correspondem a causas trabalhistas em que 

somos rés e cujo prognóstico de perda é tido como provável. 
 

(c) Impostos diferidos 
 

Os impostos diferidos são gerados, substancialmente, em função de diferenças temporárias entre a base fiscal 

e a contábil, tanto dos veículos próprios quanto dos adquiridos por meio de arrendamento mercantil. Nossos 
impostos diferidos tiveram aumento de 188,4%, passando de R$17,7 milhões em 31 de dezembro de 2016 para 

R$51,1 milhões em 31 de dezembro de 2017. 
 

Total do passivo 
 

Em razão dos motivos acima identificados, o total de nosso passivo apresentou aumento em 85,9%, passando 

de R$1.028,3 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$1.911,3 milhões em 31 de dezembro de 2017. 
 

Patrimônio líquido 

Nosso patrimônio líquido apresentou aumento de 60,6%, totalizando R$483,3 milhões em 31 de dezembro de 
2017, comparado a R$300,9 milhões em 31 de dezembro de 2016. Esse aumento decorreu principalmente da 

emissão de novas ações decorrente da incorporação de ações de emissão da Auto Ricci pela Companhia em 11 

de maio de 2017. 
 

Discussão das principais variações ocorridas e as explicações sobre nossa situação patrimonial e 
financeira em de dezembro de 2016 comparado a 31 de dezembro de 2015. 

 

 
 
 

2016 x 2015

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 172.478 13,0% 121.779 7,9% 41,6%

Contas a receber de clientes 87.688 6,6% 121.724 7,9% -28,0%

Títulos e valores mobiliários 29.544 2,2% 156.411 10,1% -81,1%

Instrumentos financeiros derivativos 0,0% 14.210 0,9% -100,0%

Veículos em desativação para renovação de frota 47.616 3,6% 78.960 5,1% -39,7%

Impostos a recuperar 33.959 2,6% 21.895 1,4% 55,1%

Despesas antecipadas 2.948 0,2% 5.321 0,3% -44,6%

Ativo mantido para venda 2.373 0,2% 2.373 0,2% 0,0%

Outras contas a receber 7.212 0,5% 6.604 0,4% 9,2%

Total do ativo circulante 383.818 28,9% 529.277 34,2% -27,5%

Não circulante

Contas a receber de clientes 7.425 0,6% 6.353 0,4% 16,9%

Títulos e valores mobiliários 3.333 0,3% 0,0% 100,0%

Despesas antecipadas 240 0,0% 0,0% 100,0%

Outros créditos 2.371 0,2% 0,0% 100,0%

Depósitos judiciais 9.521 0,7% 8.699 0,6% 9,4%

Partes relacionadas 302 0,0% 302 0,0% 0,0%

23.192 1,7% 15.354 1,0% 51,0%

Imobilizado 917.407 69,0% 998.756 64,5% -8,1%

Intangível 4.800 0,4% 4.334 0,3% 10,8%

Total do ativo não circulante 945.399 71,1% 1.018.444 65,8% -7,2%

Total do ativo 1.329.217 100,0% 1.547.721 100,0% -14,1%

Ativo 31/12/2016 V.V.% 31/12/2015 V.V.% V.H.%



 

 

 
 

Ativo 
 

Ativo circulante 
 

Nosso ativo circulante apresentou redução de 27,5% em 31 de dezembro de 2016 se comparado a 31 de 

dezembro de 2015, passando de R$529,3 milhões para R$383,8 milhões. As principais variações ocorridas no 
período seguem abaixo discriminadas pelas principais contas contábeis:  

 
(a) Caixa e equivalentes de caixa 
 
Nosso caixa e equivalentes de caixa apresentou aumento de 41,6% em 31 de dezembro de 2016 se comparado 

a 31 de dezembro de 2015, passando de R$121,8 milhões para R$172,5 milhões. O aumento dos saldos em 

caixa e equivalentes de caixa é oriunda de (i) contratações de novas emissões de debêntures (11ª emissão), 
parcialmente compensada pelo pré-pagamento da 2ª série da 8ª emissão de debêntures, bem como pelo 

pagamento referente as primeiras parcelas da compra de 2.022 veículos da “Panda de Itu Veículos Ltda.”  
 

(b) Contas a receber de clientes 
 
Nossas contas a receber de clientes apresentaram redução de 28,0%, ou R$34,0 milhões, em 31 de dezembro 

de 2016, se comparado a 31 de dezembro de 2015, passando de R$121,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 
para R$87,7 milhões em 31 de dezembro de 2016. Esta redução se deu por uma significativa melhoria no prazo 

de recebimento, fruto de uma rigorosa análise de crédito, implementada desde 2015, bem como uma 
reformulação de todo o processo de acompanhamento e cobrança, atingindo esta redução a despeito de uma 

expansão na receita total da Companhia.  

 
(c) Títulos e valores mobiliários  

2016 x 2015

Circulante

Fornecedores 71.258 5,4% 101.280 6,5% -29,6%

Empréstimos, financiamentos e debêntures 115.648 8,7% 227.604 14,7% -49,2%

Instrumentos financeiros derivativos 9.680 0,7% 0 0,0% 100,0%

Cessão de créditos por fornecedores 82.753 6,2% 155.774 10,1% -46,9%

Salários, encargos e contribuições sociais 5.484 0,4% 3.075 0,2% 78,3%

Obrigações tributárias 1.600 0,1% 1.493 0,1% 7,2%

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 0 0,0% 10.711 0,7% 100,0%

Adiantamento de clientes 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

Outras contas a pagar 12.754 1,0% 22 0,0% 57.872,7%

Total do passivo circulante 299.177 22,5% 499.959 32,3% -40,2%

Não circulante

Empréstimos, financiamentos e debêntures 707.975 53,3% 698.836 45,2% 1,3%

Provisão para contingências 2.595 0,2% 2.595 0,2% 0,0%

Impostos diferidos 17.715 1,3% 20.735 1,3% -14,6%

Outras contas a pagar 862 0,1% 0 0,0% 100,0%

Total do passivo não circulante 729.147 54,9% 722.166 46,7% 1,0%

Total do passivo 1.028.324 77,4% 1.222.125 79,0% -15,9%

Patrimônio líquido 

Capital social 299.279 22,5% 299.279 19,3% 0,0%

Gastos com emissão de ações (15.038) -1,1% (15.038) -1,0% 0,0%

Ações em tesouraria (5.061) -0,4% (5.906) -0,4% -14,3%

Reserva de capital e opções outorgadas 7.647 0,6% 7.014 0,5% 9,0%

Reservas de lucros 23.242 1,7% 35.383 2,3% -34,3%

Ajustes avaliação patrimonial (9.176) -0,7% 4.864 0,3% -288,7%

Total do patrimônio líquido 300.893 22,6% 325.596 21,0% -7,6%

Total do passivo e patrimônio líquido 1.329.217 100,0% 1.547.721 100,0% -14,1%

Passivo 31/12/2016 V.V.% 31/12/2015 V.V.% V.H.%



 

 

 

O saldo apresentado em 31 de dezembro de 2016 na rubrica de títulos e valores mobiliários apresentou uma 
redução de 81,1% se comparado a 31 de dezembro de 2015, passando de R$156,4 milhões em 31 de dezembro 

de 2015 para R$29,5 milhões em 31 de dezembro de 2016. Essa redução decorreu do fato da Companhia ter 
restrição de negociação de títulos e valores mobiliários em 2015 por ter oferecido garantias de recebíveis e/ou 

imobilizado, tendo sido os respectivos saldos transferidos para “caixa e equivalente de caixa” em consequência 

da liberação das restrições Nossas aplicações financeiras são concentradas em bancos de 1ª linha, classificadas 
em AA+ e AAA, pelas principais agências de rating.  

 
(d) Veículos em desativação para renovação da frota 
 
Os veículos em desativação para renovação da frota em 31 de dezembro de 2016 corresponderam a R$47,6 

milhões, representando uma redução de 39,7% em relação ao montante de R$78,9 milhões apresentado em 

31 de dezembro de 2015. A redução dos níveis de estoque ocorreu devido ao aumento no ritmo de vendas de 
seminovos com incremento de receita de 11,4% se comparado ao mesmo período no ano anterior. 

 
(e) Demais ativos circulantes 
 

Nossos demais ativos circulantes são compostos pelos saldos de (i) impostos a recuperar no montante de R$34,0 
milhões em 31 de dezembro de 2016, comparado a R$21,9 milhões em 31 de dezembro de 2015, (ii) despesas 

antecipadas que corresponderam a R$2,9 milhões em 31 de dezembro de 2016, comparado a R$5,3 milhões 
em 31 de dezembro de 2015 e (iii) e outras contas a receber, no montante de R$7,2 milhões em 31 de dezembro 

de 2016, comparado a R$6,6 milhões em 31 de dezembro de 2015.  
 

Ativo não circulante 
 
Nosso ativo não circulante apresentou redução de 7,2% em 2016 quando comparado ao ano de 2015, passando 

de R$1.018,4 milhões dem 31 de dezembro de 2015 para R$945,4 milhões em 31 de dezembro de 2016, sendo 
que a principal variação ocorreu no ativo imobilizado. As principais variações ocorridas no período seguem 

abaixo discriminadas pelas principais contas contábeis:  

 
(a) Ativo imobilizado 
 
Nosso ativo imobilizado apresentou uma redução de 8,1% em 31 de dezembro de 2016 quando comparado a 

31 de dezembro de 2015, passando de R$998,8 milhões para R$917,4 milhões. A frota final teve uma redução 

de 11% na quantidade de veículos, saindo de 31.184 em 31 de dezembro de 2015 para 27.731 veículos em 31 
de dezembro de 2016, reduzindo o número de veículos em desmobilização, otimizando o seu capital de giro.  
 
Ativo total 
 
Como consequência das variações acima identificadas, o total de nosso ativo apresentou redução de 14,1%, 

passando de R$1.547,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$1.329,2 milhões em 31 de dezembro de 

2016. 
 

Passivo 

Passivo circulante 
 

Nosso passivo circulante apresentou redução de 40,2%, ou R$200,8 milhões, totalizando R$299,2 milhões em 

31 de dezembro de 2016, comparado a R$500,0 milhões,  em 31 de dezembro de 2015. As principais variações 
ocorridas no período seguem abaixo discriminadas pelas principais contas contábeis:  
 
(a) Fornecedores 
 
Nossos passivos circulantes relativos a fornecedores apresentaram redução de 29,6%, ou R$30,0 milhões, em 

31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$71,3 milhões, comparado a R$101,3 milhões em 31 de dezembro 

de 2015. Essa variação se deveu, principalmente, ao aumento de novos negócios em 2015, resultando em novos 



 

 

contratos firmados com montadoras de veículos para a aquisição de veículos no exercício encerrado em 31 de 

dezembro de 2015.  
 

A Companhia tem como parte estratégica de sua operação a realização de grandes volumes de aquisições de 
veículos junto às montadoras, de forma a obter melhores condições financeiras. Essas compras são negociadas 

com prazos de pagamento favoráveis à Companhia, porém inferiores a 6 meses. Os fornecedores da Companhia, 

por sua vez, descontam os títulos junto a instituições financeiras de primeira linha através de operação de 
cessão de crédito, a qual consiste, basicamente, na venda de recebíveis, sem direito de regresso. Dessa forma, 

em 31 de dezembro de 2016, os saldos referentes a estas operações correspondem a R$82,8 milhões (em 31 
de dezembro de 2015, R$ 155,8 milhões).  
   
(b) Empréstimos, financiamentos e debêntures 
 

Nossos empréstimos, financiamentos e debêntures apresentaram redução no curto prazo de 49,2%, passando 
de R$227,6 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 115,6 milhões em 31 de dezembro de 2016. A redução 

se deu devido a quitação da 1ª e 5ª emissões e ao pré-pagamento da 2ª série da 8ª emissão. 
 

(c) Demais passivos circulantes 
 
Nossos demais passivos circulantes são compostos pelos saldos de (i) salários, encargos e contribuições sociais, 

que totalizaram R$5,5 milhões em 31 de dezembro de 2016, comparado a R$3,1 milhões em 31 de dezembro 
de 2015; (ii) obrigações tributárias, no montante de R$1,6 milhões em 31 de dezembro de 2016, comparadas 

a R$1,5 milhão em 31 de dezembro de 2015 e (iii) outras contas a pagar de R$12,8 milhões em 31 de dezembro 
de 2016, comparada com R$0,02 milhões em 31 de dezembro de 2015 Esta rubrica em 2016 era composta do 

saldo a pagar da operação de compra de 2.022 veículos da “Panda de Itu Veículos Ltda.”.  

 
Passivo não circulante 
 
Nosso passivo não circulante apresentou aumento de 1%, passando de R$722,2 milhões em 31 de dezembro 

de 2015 para R$729,1 milhões em 31 de dezembro de 2016. As principais variações ocorridas no período seguem 

abaixo discriminadas pelas principais contas contábeis:  
  
(a) Empréstimos, financiamentos e debêntures 
 

Nossos empréstimos, financiamentos e debêntures apresentaram aumento de 1,3%, passando de R$698,8 

milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$708,0 milhões em 31 de dezembro de 2016. A variação se deve 
principalmente à nossa 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante de 

R$190,0 milhões, parcialmente compensada pelo pré-pagamento da 2ª série da 8ª emissão de debêntures.   
 

(b) Provisões para Contingências 
 

Nosso saldo de provisões para contingências totalizou um montante de R$2,6 milhões em 31 de dezembro de 

2016, mantendo-se constante em relação à base consolidada de 31 de dezembro de 2015. Nossos principais 
passivos contingentes correspondem a causas trabalhistas em que somos rés e cujo prognóstico de perda é tido 

como provável. 
 

(c) Impostos diferidos 
 
Os impostos diferidos são gerados, substancialmente, em função de diferenças temporárias entre a base fiscal 

e a contábil, tanto dos veículos próprios quanto dos adquiridos por meio de arrendamento mercantil. Nossos 
impostos diferidos tiveram redução de 14,6%, passando de R$20,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 para 

R$17,7 milhões em 31 de dezembro de 2016.  
 

Total do passivo 
 
Em razão dos motivos acima identificados, o total de nosso passivo apresentou redução em 15,9%, passando 

deR$1.222,1 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$1.028,3 milhões em 31 de dezembro de 2016.  



 

 

 

Patrimônio líquido 
 

Nosso patrimônio líquido sofreu uma redução de 7,6%, totalizando R$300,9 milhões em 31 de dezembro de 
2016, comparado a R$325,6 milhões em 31 de dezembro de 2015. Essa redução decorreu principalmente do 

impacto do hedge accounting no exercício de 2016. Adicionalmente, no exercício de 2016, a Companhia 

distribuiu juros sobre o capital próprio no montante de R$16,0 milhões 
 

Apresentamos a seguir as explicações às principais variações ocorridas e as explicações sobre o 
fluxo de caixa da Companhia 

 
Nosso fluxo de caixa divide-se entre nossas atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de 

financiamento, conforme indicadas na tabela abaixo: 

 

 

 
 
Atividades operacionais 
 
O fluxo de caixa de nossas atividades operacionais apresentou um fluxo utilizado de R$76,1 milhões no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2018, comparado a um fluxo utilizado de R$147,7 milhões no mesmo período de 

2017. Essa variação positiva se deu principalmente pelo aumento das margens operacionais em decorrência do 
maior volume.  

 
O fluxo de caixa de nossas atividades operacionais apresentou um fluxo utilizado de R$147,8 milhões no 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado a um fluxo utilizado de R$251,0 milhões no mesmo 

período de 2016. Essa variação negativa decorreu principalmente do investimento na frota de veículos.  
 

O fluxo de caixa de nossas atividades operacionais apresentou um fluxo utilizado de R$251,0 milhões no 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, comparado a um fluxo de caixa gerado líquido de R$176,0 

milhões no mesmo período de 2015. Essa variação positiva decorreu principalmente das margens obtidas na 
venda de seminovos devido a migração para o canal varejo.  

 
Atividades de investimentos 
 
O caixa usado por nossas atividades de investimentos foi de R$415,9 milhões no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, se comparado à geração de caixa também negativa de R$20,4 milhões no exercício de 2017. 

Essa variação negativa, resultou, principalmente, do investimento na aquisição do controle acionário da Unidas 

S.A. (parcela caixa) e da aplicação em títulos e valores mobiliários (TVM). 
 

O caixa usado por nossas atividades de investimentos gerou caixa negativo de R$20,5 milhões no exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2017, se comparado à geração de caixa positiva de R$ 119,1 milhões no 

mesmo período de 2016. Essa variação negativa, resultou, principalmente, na redução de aquisição de títulos e 

valores mobiliários. 
 

O caixa usado por nossas atividades de investimentos gerou caixa positivo de R$119,1 milhões no exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2016, se comparado à utilização de caixa líquido de R$ 124,8 milhões no 

mesmo período de 2015. Essa variação positiva, resultou, principalmente, do resgate de títulos e valores 
mobiliários. 
 

Exercício findo em 31 de dezembro de

2018 (*) 2017(*) 2016 (**)

Caixa e equivalentes de caixa (início do período) 402.489 172.478 121.779

Atividades operacionais 223.896 147.770 251.049

Atividades de investimentos (415.971) (20.494) 119.095

Atividades de financiamento 1.545.450 102.735 (319.445)

Caixa e equivalentes de caixa (final do período) 1.755.864 402.489 172.478

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia somente começou a apresentar 

demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de 

maio de 2017. Os saldos advindos da aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de 

março de 2018, data da aquisição do controle acionário.



 

 

Atividades de financiamento 
 
O fluxo de caixa de nossas atividades de financiamento apresentou uma geração líquida de R$1.545,5 milhões 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, comparado a uma geração líquida de R$102,7 milhões no 
exercício de 2017. A Companhia fez 5 captações no exercício de 2018 de forma a reperfilar a dívida pré-existente 

e reforçar a sua posição de caixa. 

 
O fluxo de caixa de nossas atividades de financiamento apresentou uma geração líquida de R$102,7 milhões no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado a uma geração líquida negativa de R$319,4 
milhões no mesmo período de 2016. A Companhia fez 4 captações no exercício de 2017 de forma a reperfilar a 

dívida pré-existente e reforçar a sua posição de caixa. 
 

O fluxo de caixa de nossas atividades de financiamento apresentou uma geração líquida negativa de R$319,4 

milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, comparado a uma utilização de caixa líquida 
de R$96,7 milhões no mesmo período de 2015. Efeito explicado pelo volume maior de pagamento de 

empréstimos. 
 

  



 

 

10.2 Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 
a. Resultado das operações da Companhia, em especial: 

 
Para uma discussão detalhada das principais variações percebidas em nossos resultados, vide item 10.1 (h) 

deste Formulário de Referência. 

 
(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita 
 
A receita da Companhia é preponderantemente decorrente de locação de veículos e de alienação de veículos 

seminovos.  
 

• Receita de locação de veículos - As receitas de locação de veículos são reconhecidas em bases mensais 

pelo período do contrato de aluguel. 
• Receita da venda de seminovos- A venda de seminovos é uma atividade acessória e complementar à 

atividade de locação de veículos. A receita advinda da venda de seminovos é reconhecida quando existe 
evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram 

transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a 

entidade, de que os custos associados e a possível devolução de veículos pode ser estimada de maneira 
confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita operacional 

possa ser mensurado de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa 
ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional 

conforme as vendas são reconhecidas. 
 

(ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 
 
Receita operacional 31/12/2018 x 31/12/2017 
 
A receita operacional do período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2018 aumentou em 166,5% em 

comparação à receita do período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2017, equivalente a um aumento 

de R$1.822,6 milhões. 

 
 

Os principais fatores que impactaram no aumento de receita foram: 
 

 Aumento da frota média alugada de 31.054 veículos em 31 de dezembro de 2017 para 83.887 veículos 

em 31 de dezembro de 2018; 

31/12/2018(*) 31/12/2017 (*)

 

Locação de veículos 1.572.502 605.035

Franchising 31.277 0

Gestão de frotas de terceiros 2.944 0

Venda de veículos 1.460.509 545.506

Impostos incidentes sobre locação (150.037) (55.927)

Receita operacional 2.917.195 1.094.614

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia

somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do

controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. Os saldos advindos da

aquisição de controle acionário da Unidas contemplam somente os saldos a partir de 9 de março de

2018, data da aquisição do controle acionário.

Em R$ mil

Período de doze meses

findo em (**)

(**) O item 10.9 contém informações financeiras combinadas pró-forma, onde teremos a

comparabilidade das informações combinadas em 30 de setembro de 2018 e 30 de setembro de

2017.



 

 

 Aumento de veículos vendidos de 16.710 veículos em 31 de dezembro de 2017 para 42.386 veículos em 

31 de dezembro de 2018. 

 
Ambos os aumentos decorreram da aquisição do controle acionário da Unidas S.A. em 9 de março de 2018, 

além do crescimento natural de todos os negócios da Companhia. 
 

Receita operacional 31/12/2017 x 31/12/2016 
 
A receita operacional do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 aumentou em 45,0% em comparação à 

receita do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, equivalente a um aumento de R$339,9 milhões. 
 

 

 
 

Os principais fatores que impactaram no aumento de receita foram: 
 

• aumento na receita da venda de seminovos – A Companhia apresentou um aumento de 54,8%, 

equivalente a R$193,2 milhões, na venda de veículos seminovos em relação ao exercício de 2016. Este aumento 
decorreu principalmente do aumento do preço médio e do aumento do volume de veículos vendidos. 

Encerramos o exercício de 2017 com 16.720 veículos vendidos ante 12.402 veículos vendidos em 2016. O 
aumento da participação do varejo nas vendas totais colaborou para melhora do preço médio de vendas. 

 
Receita operacional 31/12/2016 x 31/12/2015 
 

A receita operacional do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 aumentou em 6,6% em comparação à 
receita do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, equivalente a um aumento de R$46,5 milhões. 

 

 
 

O principal fator que impactou no aumento de receita foi o aumento na receita da venda de seminovos. A 

Companhia apresentou um aumento de 11,4%, equivalente a R$36,0 milhões, na venda de veículos seminovos 
em relação ao exercício de 2015. Este aumento decorreu principalmente do aumento do preço médio de 14,3% 

frente ao ano de 2015. 

  

31/12/2017(*) 31/12/2016 (**)

 

Locação de veículos 605.035 443.717

Venda de veículos 545.506 352.302

Impostos incidentes sobre locação (55.927) (41.305)

Receita operacional 1.094.614 754.714

(**) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

Exercício

(*) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. A Companhia 

somente começou a apresentar demonstrações financeiras consolidadas a partir da aquisição do 

controle acionário da Auto Ricci S.A, que ocorreu em 11 de maio de 2017. 

Em R$ mil

31/12/2016 (*) 31/12/2015 (*)

 

Locação de veículos 443.717 432.090

Venda de veículos 352.302 316.251

Impostos incidentes sobre locação (41.305) (40.125)

Receita operacional 754.714 708.216

(*) Referem-se às demontrações financeiras individuais.

Em R$ mil

Exercício findo em



 

 

 

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços: 

 
Para uma descrição detalhada das variações dos principais componentes de nossas demonstrações financeiras, 

vide seção 10.1(h) deste Formulário de Referência. 

 
1. Efeito da variação de preços e volumes em nossas receitas 

 
A tabela abaixo apresenta nossos principais dados operacionais para os períodos de doze meses encerrados em 
31 de dezembro de 2018 e 2017: 

 

Período de doze meses 

 

Variação 

Locação de Veículos 31/12/2018 (*) 31/12/2017 (*) 

 

2018 x 2017 

Frota Total            131.099              46.566   181,5% 

Frota Operacional - Terceirização de Frotas              58.421              32.000   82,6% 

Frota Operacional - RAC + Franquias              33.557    -    -  

Frota Operacional – Total              91.978              32.000   187,4% 

Frota Alugada - Terceirização de Frotas              57.393              31.054   84,8% 

Frota Alugada - RAC + Franquias              26.494    -    -  

Frota Alugada – Total              83.887              31.054   170,1% 

% Frota Alugada/Total 64,0% 66,7%  -4,0% 

% Frota Operacional/Total 70,2% 68,7%  2,1% 

% Frota Alugada/Operacional 91,2% 97,0%  -6,0% 

Número de Veículos Comprados              68.702              19.747   247,9% 

Número de Veículos Vendidos              42.386              16.710   153,7% 

Tarifa Média (R$ Mensal)¹ - Terceirização de Frotas                1.489                1.546   -3,7% 

Tarifa Média (R$ Diária)² - Aluguel de Carros 74,4 -   -  

1 A tarifa média mensal é calculada por meio da razão entre a receita de locação de veículos líquida de 

descontos e cancelamentos e a frota média alugada do período. 

2 Considera a operações da subsidiária Unidas S.A. de Janeiro/2018 a SDezembro/2018 

(*) Referem-se às demonstrações financeiras consolidadas. A Companhia começou a consolidar as informações 

financeiras da Auto Ricci S.A. nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia a partir da 

incorporação pela Companhia de ações de emissão da Auto Ricci S.A., tornando-a subsidiária integral da 

Companhia, o que ocorreu em 11 de maio de 2017 (tendo sido a Auto Ricci S.A. posteriormente incorporada 

pela Companhia). Anteriormente a tal evento a Companhia não possuía controladas e, portanto, não tinha 

demonstrações financeiras consolidadas Adicionalmente, os resultados financeiros advindos da incorporação 

pela Companhia de ações de emissão da Unidas S.A., que se tornou uma subsidiária integral da Companhia, 

passaram a ser consolidadas nas Demonstrações Financeiras da Companhia a partir de 9 de março de 2018. 

Os preços médios de aluguel de frotas são influenciados por (i) correção pelos índices previstos nos contratos 

vigentes (IPCA/IGPM conforme cada contrato), (ii) processos de renovação contratual que variam de contrato 



 

 

a contrato, com o estabelecimento de preços revisados; e (iii) precificação e novos contratos. Assim, a 

precificação de contratos com novos clientes e das renovações contratuais passaram a refletir a expectativa do 

aumento dos juros, de modo a manter nossas margens em níveis que consideramos satisfatórios.  

O preço de compra e venda dos veículos de nossa frota não apresentou nenhum efeito resultante da variação 

na taxa de câmbio. 

 
Durante os períodos analisados, começamos a atuar no segmento de rent-a-car através da aquisição do controle 

acionário da Unidas S.A.  
 
A tabela abaixo apresenta nossos principais dados operacionais para os exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2017 e 2016: 

 

Período de doze meses 

 

Variação 

Locação de Veículos 31/12/2017 (*) 31/12/2016 (*) 

 

2017 x 2016 

Frota Total              46.566               27.731   167,9% 

Frota Operacional – Terceirização de Frotas              32.000               23.905   133,9% 

Frota Operacional – Total              32.000               23.905   133,9% 

Frota Alugada – Terceirização de Frotas              31.054               23.147   134,2% 

Frota Alugada – Total              31.054               23.147   134,2% 

% Frota Alugada/Total 66,7% 83,5%   (16,8) p.p. 

% Frota Operacional/Total 68,7% 86,2%   (17,5) p.p. 

% Frota Alugada/Operacional 97,0% 96,8%  0,2 p.p. 

Número de Veículos Comprados              19.747                 9.122   216,5% 

Número de Veículos Vendidos              16.710               12.402   134,7% 

Tarifa Média (R$ Mensal)¹ - Terceirização de Frotas                1.546                 1.597   96,8% 

1 A tarifa média mensal é calculada por meio da razão entre a receita de locação de veículos líquida de 

descontos e cancelamentos e a frota média alugada do período. 

(*) Referem-se às demonstrações financeiras consolidadas. A Companhia começou a consolidar as informações 

financeiras da Auto Ricci S.A. nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia a partir da 

incorporação pela Companhia de ações de emissão da Auto Ricci S.A., tornando-a subsidiária integral da 

Companhia, o que ocorreu em 11 de maio de 2017 (tendo sido a Auto Ricci S.A. posteriormente incorporada 

pela Companhia). Anteriormente a tal evento a Companhia não possuía controladas e, portanto, não tinha 

demonstrações financeiras consolidadas Adicionalmente, os resultados financeiros advindos da incorporação 

pela Companhia de ações de emissão da Unidas S.A., que se tornou uma subsidiária integral da Companhia, 

passaram a ser consolidadas nas Demonstrações Financeiras da Companhia a partir de 9 de março de 2018. 

(**) Referem-se aos saldos das demonstrações financeiras individuais. 

Os preços médios de aluguel de frotas são influenciados por (i) correção pelos índices previstos nos contratos 

vigentes, (ii) processos de renovação contratual, com o estabelecimento de preços revisados; e (iii) precificação 

e novos contratos. Assim, a precificação de contratos com novos clientes e das renovações contratuais passaram 

a refletir a expectativa do aumento dos juros, de modo a manter nossas margens em níveis que consideramos 

satisfatórios. 



 

 

O preço de compra e venda dos veículos de nossa frota não apresentou nenhum efeito resultante da variação 

na taxa de câmbio. 
 

Durante os períodos analisados, não introduzimos nenhum novo produto ou serviço no mercado. 
 

2. Efeitos da variação da taxa de câmbio em nossas receitas 

 
Nossas receitas não são afetadas por variações na taxa de câmbio. Todos os nossos negócios são conduzidos 

no Brasil e os contratos com nossos clientes estão denominados em reais. Adicionalmente, nossos instrumentos 
de dívida quando denominados em moeda estrangeira são integralmente protegidos da variação cambial por 

meio da contratação de instrumentos de hedge (swap). Além disso, variações cambiais não afetam diretamente 
nossos principais insumos e o preço dos veículos que compõem a nossa frota. 

 

3. Efeitos da inflação em nossas receitas 
 

Nossos custos e despesas são denominados em reais. Procuramos compensar os aumentos de custos 
decorrentes de inflação e aumentos reais principalmente com ações de melhoria interna de produtividade e 

ganho de escala. Nos contratos de locação de frotas, buscamos compensar tais aumentos por meio de cláusulas 

contratuais que preveem reajustes baseados no IGP-M ou outros índices de inflação. Como estratégia para 
consolidação do mercado, nem sempre repassamos o aumento dos custos para nossos preços no negócio de 

locação de frotas, tendo em vista os ganhos de escala, desde que não fique significativamente comprometida 
nossa rentabilidade. No que tange à venda de veículos seminovos, elevações dos preços de veículos novos em 

decorrência de pressões inflacionárias tendem a implicar valorização de nossos estoques de veículos seminovos, 
potencialmente impactando positivamente nossos resultados. 

 

4. Introdução de novos produtos e serviços 
 

A Companhia passou a atuar no seguimento de aluguel de carros (Rent-a-Car), a partir da aquisição do controle 
acionário da Unidas S.A. e suas controladas, em 9 de março de 2018. 

 

Adicionalmente, no segmento de Terceirização de Frotas, a Companhia passou a ofertar o produto Unidas Livre, 
que configura na oferta de leasing operacional de veículos 0km para pessoas físicas. 

 
c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da 

taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro, quando relevante: 

 
1. Impacto da inflação em nossos resultados operacionais e resultado operacional 

 
Vide item 10.2(b)(3) deste Formulário de Referência. 

 
2. Impacto da variação de preços dos principais insumos e produtos em nossos resultados operacionais e 

resultado operacional 

 
Nossos insumos referem-se, substancialmente, a peças de reposição e serviços de manutenção preventiva e 

corretiva da nossa frota operacional, como também combustível consumido pela frota alugada para os contratos 
em que assumimos a responsabilidade pelo abastecimento dos veículos. A variação dos preços desses insumos 

está relacionada à oscilação do IGP-M e do preço do petróleo. 

 
Nossos diretores adotam uma política de compras que nos permite, por meio de rotinas de cotações e de 

utilização de perfis de alçada de liberação de compras, mitigar o risco de que existam compras realizadas sem 
real necessidade e/ou fora dos parâmetros e condições de mercado. 

 
Para a discussão sobre o impacto da variação dos preços e produtos em nossos resultados, vide item 10.2(b)(1) 

deste Formulário de Referência. 

 
3. Impacto da taxa de câmbio em nossos resultados operacionais e resultado operacional 

 



 

 

Vide item 10.2(b)(2) deste Formulário de Referência. 

 
4. Impacto da taxa de juros em nossos resultados operacionais e resultado operacional 

 
Vide, no item 4.2 deste Formulário de Referência, tabela demonstrando risco de taxa de juros. 



 

 

10.3 Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas Demonstrações Financeiras 

 

a. Introdução ou alienação de segmento operacional 
 

Não houve alienação de segmentos operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2018, 2017 e 2016. 

 

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária 
 

b.1) Locarvel 

 

Em 27 de janeiro de 2010, passamos a deter o controle da Locarvel Locadora de Veículos Ltda. 

(“Locarvel”), sociedade limitada atuante, principalmente, em atividades de locação de veículos nacionais 
e importados, com ou sem motorista. Adquirimos 99,999% das quotas da sociedade, que pertencia a Luis 

Fernando Memoria Porto e Sérgio Augusto Guerra de Resende, dois de nossos acionistas controladores, 
o que implicou a não aplicação do CPC 15 – Combinação de Negócios. Em 07 de janeiro de 2015, foi 

aprovada a incorporação da empresa Locarvel. O interesse do Grupo é consolidar as suas atividades e 
patrimônios, bem como simplificar a estrutura organizacional e societária das Sociedades, propiciando, 

assim, uma redução dos seus respectivos custos administrativos e operacionais, bem como facilitar a 

unificação, padronização e racionalização da administração das sociedades envolvidas. 
 

b.2) Auto Ricci S.A.  

 

Em 19 de março de 2017, assinamos “acordo de investimento” com os acionistas da Auto Ricci S.A. 

(“Auto Ricci”), cuja aprovação foi dada pelo Conselho de Administração nesta mesma data, com a 
finalidade de implementar os termos e condições para a combinação de negócios entre a Auto Ricci e a 

Companhia. 

A referida transação possuiu como condições para conclusão da transação: 
 

 a aprovação pelo CADE – que foi realizada e publicada no dia 10 de abril de 2017; 

 a aprovação pelos acionistas em AGE (Assembleia Geral Extraordinária) que foi realizada no dia 

11 de maio de 2017. 
 

Principais motivos da combinação de negócios e descrição de como a Auto Ricci foi 

incorporada pela Companhia 

No âmbito do planejamento estratégico definido conjuntamente pela Diretoria e Conselho de 
Administração da Companhia, a Companhia, com a icorporação da Auto Ricci S.A., espera acessar uma 

base extensa de clientes, bem como aumentar de maneira relevante sua escala de compras. Espera-se 
que a Companhia combinada capture significativas sinergias econômico-financeiras a partir da 

otimização da estrutura de capital da Auto Ricci S.A., bem como ganhos decorrentes do intercâmbio de 
melhores práticas entre as duas Companhias. 

 

A Auto Ricci, bem como a Locamerica, atuam no segmento de locação de veículos sem condutor, porém 
a mesma encontra-se mais concentrada na região do sul do país. A Auto Ricci também possui a venda 

de veículos seminovos, como atividade que decorre da atividade principal, tal como ocorre com a 
Locamerica. 

 

b.3) Unidas S.A. 

 

Em 27 de dezembro de 2017, a Companhia de Locação das Américas (“Companhia” ou “Locamerica”) 
assinou “acordo de investimento” com os acionistas da Unidas S.A. (“Unidas”), cuja a aprovação foi dada 

pelo Conselho de Administração nesta mesma data, com a finalidade de implementar os termos e 

condições para a combinação de negócios entre a Unidas e a Companhia. A referida transação possuiu 
como condições para conclusão da transação:  

 
• aprovação pelo CADE – que foi realizada e publicada no dia 23 de janeiro de 2018;  



 

 

• aprovação pelos acionistas em AGE (Assembleia Geral Extraordinária) que foi    realizada no dia 9 

de março de 2018.  

 

Principais motivos da combinação de negócios e descrição de como o controle da adquirida 
foi obtido pelo adquirente  

 
No âmbito do planejamento estratégico definido conjuntamente pela Diretoria e Conselho de 

Administração da Companhia, a Companhia, com a aquisição da Unidas S.A., espera acessar uma base 
extensa de clientes, bem como aumentar de maneira relevante sua escala de compras. Espera-se que a 

Companhia combinada capture significativas sinergias econômico-financeiras a partir da otimização da 

estrutura de capital da Unidas S.A., bem como ganhos decorrentes do intercâmbio de melhores práticas 
entre as duas Companhias.  

 
A Unidas S.A., bem como a Locamerica, atua no segmento de locação de veículos sem condutor, porém 

atua também no segmento de “rent-a-car”. A Unidas S.A. também possui a venda de veículos seminovos, 

como atividade que decorre da atividade principal, tal como ocorre com a Locamerica.  
 

b.4) NTC Serviços Ltda 

Em 26 de dezembro de 2018, foi assinado entre a Companhia e os acionistas da NTC Serviços Ltda., 
acordo de investimento com a finalidade de ampliar a frota de veículos disponíveis da Companhia, por 

meio da aquisição de participação acionária e subsequente incorporação de ações da NTC, operação que 
permitirá que a Companhia tenha um incremento em suas atuais plataformas de atendimento, por meio 

da ampliação da frota e de pontos físicos de atendimentos aos clientes, bem como assuma um novo 

posicionamento no mercado do Agronegócio. 
A Operação será implementada, após a aprovação pelo CADE e sujeita à verificação de determinadas 

condições previstas no Acordo de Investimento (dentre as quais a transformação do tipo societário da 
NTC de sociedade limitada para sociedade por ações) por meio de duas etapas distintas, mas simultâneas:  

 

(i) Na data de fechamento, a Companhia adquirirá dos acionistas Felipe José Gomes Ribeiro, Carlos 
Roberto Sabbag e Marcelo de Amorim Biagi (“Acionistas da NTC”) ações representativas de 55,55% do 

capital social da NTC por R$50.000 (cinquenta milhões de reais); e  
 

(ii) Em seguida, na mesma data, a Companhia incorporará a totalidade das ações de emissão da NTC 

que não sejam de sua titularidade (“Incorporação de Ações”). No âmbito da Incorporação de Ações, cada 
1 ação ordinária de emissão da NTC será substituída por 0,075693842 ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia. Desta forma, a Companhia emitirá, em favor 
dos Acionistas da NTC no momento da Incorporação de Ações, um total de 1.379.310 (um milhão, 

trezentas e setenta e nove mil, trezentas e dez) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal, representativas de 0,9328% por cento) do capital social atual da Companhia.  

 

Em 3 de janeiro de 2019, a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(“CADE”) aprovou sem restrições a aquisição de controle unitário consignada no Acordo de Investimentos 

celebrado entre a Companhia e NTC Serviços Ltda, cuja consumação somente se operará após o decurso 
do prazo legal de 15 (quinze) dias para oposição de eventual recurso contra a decisão proferida pelo 

CADE, e o consequente trânsito em julgado da decisão. 

 
Em 31 de janeiro de 2019, foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, a incorporação de Ações e 

a sua implementação, com a conversão da NTC em subsidiária integral da Companhia, e o consequente 
aumento de capital social da Companhia, a ser subscrito e integralizado mediante contribuição, a valor 

econômico, conforme Boletim de Subscrição nos termos do Anexo III, das 17.528.101 ações da NTC que 
não são de titularidade da Companhia, observado que:  

 

(a) o aumento do capital da Companhia será de R$36.772;  
 

(b) serão emitidas 1.379.310 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 
representativas de 0,9328% do capital social da Companhia; e  



 

 

 

(c) o capital social da Companhia, deste modo, passará de R$1.969.517 para R$ 2.006.289. 

 
Metodologia utilizada para apurar o valor justo das empresas adquiridas 

 
A estimativa do valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, efetuada pela administração com 

suporte de seus consultores independentes, considerou as seguintes metodologias:  

 
i) Contratos/ carteiras de clientes: o valor justo do intangível proveniente de relacionamento com clientes 

foi apurado considerando o método do “MPEEM (Multi Period Earning Excess Method)”.  
 

ii) Imobilizados e Veículos em desativação para renovação de frotas: Os critérios de avaliação adotados 
para determinar o valor de mercado desses bens consistiram em:  

 

 para avaliação dos automóveis, foram utilizados os certificados de propriedade e planilhas fornecidas 

pela Companhia adquirida, conciliadas com a contabilidade, dos quais foram coletados a marca, modelo, 
ano de fabricação, ano de modelo. O valor justo desses bens foi determinado a partir de pesquisas de 

mercado de publicações especificas do setor (FIPE), considerando o histórico de realização das vendas s 
veículos em relação a tabela FIPE.  

 

iii) Marca: o valor justo do intangível proveniente da marca foi apurado considerando o método do “Relief 
from royalties”;  

 
iv) Contingências: o valor justo dos passivos contingentes foi apurado com base em estimativa levantada 

por assessores jurídicos externos, conforme probabilidade e possibilidade de perda das causas avaliadas.  
 

c. Eventos ou operações não usuais 

 
Não aplicável. 

 

  



 

 

10.4 Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do 

auditor 

 
a. Mudanças significativas nas práticas contábeis 

 
As únicas mudanças significativas nas nossas práticas contábeis nos exercícios sociais encerrados em 31 

de dezembro de 2018, 2017 e 2016 são as descritas abaixo. 

 
• IFRS 9 / CPC 48 – Instrumentos financeiros  

 
Em julho de 2014, o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 9, que trata do reconhecimento e mensuração 

de ativos e passivos financeiros, além de contratos de compra e venda de itens não financeiros. Essa 
norma substitui o IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and Measurement. Em dezembro de 2016, 

a CVM, através da Deliberação nº 763/16, aprovou o CPC 48, que equivale ao IFRS em questão. A 

Companhia e suas subsidiárias adotaram a nova norma em 1º de janeiro de 2018, data efetiva da adoção 
inicial.  

 
Classificação, mensuração e redução ao valor recuperável:  

 

As aplicações e as contas a receber de clientes são mantidos para captar fluxos de caixa contratuais e 
deverão gerar fluxos de caixa representando apenas pagamentos de principal e juros. A Locamerica e 

suas subsidiárias analisaram as características contratuais de fluxo de caixa desses instrumentos e 
concluíram que elas atendem aos critérios de mensuração de custo amortizado de acordo com o IFRS 9.  

 
O IFRS 9 exige que o Grupo registre as perdas de crédito esperadas em todos os seus ativos financeiros, 

com base em 12 meses ou por toda a vida. A partir de 1º de janeiro de 2018, o Grupo passou a registrar 

provisão para perdas esperadas durante toda a vida do contas a receber de clientes. O impacto da adoção 
inicial sobre o patrimônio líquido das demonstrações financeiras anteriormente apresentadas foi de 

R$5.885 mil. 
 

As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito no último ano. 

A Companhia realizou o cálculo das taxas de perda separadamente para cada tipo de cliente, utilizando 
o percentual de inadimplência observado no período até 360 dias após o vencimento, uma vez que, após 

este período, a efetividade dos processos de cobrança deixa de ser representativa. As posições dentro de 
cada tipo de cliente foram segregadas com base em características de risco de crédito, como classificação 

de risco de crédito, tipo de produto comprado e nível de inadimplência.  

 
Considerando o custo-benefício e o respectivo impacto nas informações financeiras intermediárias, a 

Companhia não reapresentou informações comparativas de exercícios anteriores decorrentes das 
alterações na classificação e mensuração de instrumentos financeiros (incluindo perdas de crédito 

esperadas). Conforme demonstrado anteriormente, as diferenças nos saldos contábeis de ativos e 
passivos financeiros resultantes da adoção do IFRS 9 foram reconhecidas na reserva de lucros em 1º de 

janeiro de 2018.  

 
As novas regras sobre contabilidade de hedge estão alinhadas com as práticas de administração de risco 

do Grupo. O maior impacto do hedge accounting decorrente do CPC 48 estão relacionados a 
documentação do hedge accounting que é aplicado pela Companhia.  

 

• IFRS 15 / CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes  
 

Em maio de 2014, o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 15, que trata do reconhecimento das receitas 
de contrato de clientes de acordo com a transferência de bens e serviços envolvidos para o cliente, em 

valores que reflitam o pagamento ao qual a Companhia espera ter direito na transferência desses bens 
e serviços, e substitui o IAS 18 – Revenue, o IAS 11 – Construction Contracts e as interpretações 

relacionadas. Em dezembro de 2016, a CVM, através da Deliberação nº 762/16, aprovou o CPC 47, que 

equivale ao IFRS em questão. O Grupo adotou a nova norma em 1º de janeiro de 2018, data efetiva da 
adoção inicial.  

 



 

 

O Grupo realizou uma análise detalhada do IFRS 15 e não identificou impactos materiais com relação às 

práticas contábeis adotadas atualmente.  

 IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil  

 

Com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros 
e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, 

incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de 
curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos 

nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em 

vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - "Operações 
de Arrendamento Mercantil" e correspondentes interpretações. O Grupo pretende aplicar o modelo 

retrospectivo completo e irá reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira adoção.  
 

O Grupo definiu uma equipe para o projeto que revisou todos os contratos de arrendamento do Grupo 

durante o último ano em face das novas regras contábeis de arrendamento no IFRS 16. A norma irá 
afetar, em especial, a contabilização dos arrendamentos operacionais do Grupo.  

 
O Grupo espera reconhecer ativos de direito de uso de aproximadamente R$90.985 em 1º de janeiro de 

2019, passivos de arrendamento de R$112.192.  
 

O Grupo estima que o lucro líquido após os impostos irá diminuir, aproximadamente, em R$727 em 2019, 

como resultado da adoção das novas regras. Espera-se que o EBITDA ajustado utilizado para mensurar 
os resultados de segmentos aumente em aproximadamente R$42.803, já que os pagamentos dos 

arrendamentos operacionais foram incluídos no EBITDA, mas a amortização dos ativos de direito de uso 
e os juros sobre o passivo de arrendamento são excluídos dessa medida.  

 

Os fluxos de caixa operacionais irão aumentar e os fluxos de caixa de financiamento irão diminuir 
aproximadamente R$42.803, pois a amortização da parcela do principal dos passivos de arrendamento 

será classificada como fluxos de caixa de atividades de financiamento.  
 

b. Efeitos significativos das alterações das práticas contábeis 
 

Para informações sobre os efeitos significativos das alterações das práticas contábeis, veja o item 10.4(a) 

deste Formulário de Referência. 
 

c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor 
 

Não há parágrafos de ressalva e ênfase nos relatórios dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016. 

  



 

 

10.5 Políticas contábeis críticas 

 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considerados razoáveis para as 

circunstâncias. Com base em premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as 
estimativas contábeis resultantes raramente são iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e 

premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos 

valores contábeis de ativos e passivos, estão contempladas a seguir:  
 

(a) Valor residual de veículos  
 

A Companhia e o Grupo estimam frequentemente o valor residual dos veículos (valor estimado de venda 
depois de sua vida útil menos as despesas estimadas de vendas), que impacta consequentemente nos 

custos de depreciação dos veículos operacionais. Esta estimativa leva em consideração diversas premissas 

com alto grau de julgamento, tais como preço estimado de venda. Quaisquer mudanças nessas premissas 
utilizadas podem implicar na alteração do resultado do fluxo de caixa descontado e, consequentemente, 

na valorização ou desvalorização desses ativos.  
 

(b) Valor justo de derivativos  

 
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado 

mediante o uso de técnicas de avaliação. O Grupo utiliza seu julgamento para escolher métodos e definir 
premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data do balanço.  

 
(c) Provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD)  

 

O Grupo avalia continuamente sua carteira de recebíveis de forma a identificar se existem indícios de 
impairment sobre os títulos de cada cliente que compõe a carteira caso exsitam, o Grupo avalia se o 

cliente inadimplente deu garantias reais e se as mesmas são suficientes para cobrir a exposição líquida 
do Grupo. Caso as garantias reais não sejam suficientes, o Grupo reconhece a provisão para créditos de 

liquidação duvidosa, classificada como “despesa com vendas”.  

 
(d) Perda (impairment) do ágio  

 
Anualmente, o Grupo testa eventuais perdas (impairment) no ágio, de acordo com as políticas contábeis 

apresentadas. Os valores recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) são determinados com 

base em cálculos do valor em uso, efetuados com base em estimativas. O ágio é alocado às Unidades 
Geradoras de Caixa (UGCs), identificadas de acordo com o segmento operacional. 

 
 

 
 

  



 

 

10.6 Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 

a. Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não 
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

 
Não possuímos ativos ou passivos materiais que não estão registrados em nossas demonstrações 

financeiras e suas respectivas notas explicativas referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro 

de 2018, 2017 e 2016. 
 

1. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 
 

Para detalhes dos arrendamentos operacionais veja tópico 10.4a) sobre as mudanças na norma IFRS 16. 
 

2. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, 
indicando respectivos passivos 
 

Não aplicável, uma vez que não possuímos ativos ou passivos materiais que não estão registrados em 
nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas, bem como neste Formulário de 

Referência. 

 
3. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 
 
Não aplicável, uma vez que não possuímos ativos ou passivos materiais que não estão registrados em 

nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas, bem como neste Formulário de 
Referência. 

 

4. Contratos de construção não terminada 
 

Não aplicável, uma vez que não possuímos ativos ou passivos materiais que não estão registrados em 
nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas, bem como neste Formulário de 

Referência. 

 
5. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos 
 
Não aplicável, uma vez que não possuímos ativos ou passivos materiais que não estão registrados em 

nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas, bem como neste Formulário de 

Referência. 
 

b.   Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 
 

Não aplicável, uma vez que não possuímos ativos ou passivos materiais que não estão registrados em 
nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas, bem como neste Formulário de 

Referência. 



 

 

10.7 Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

a. Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da 

Companhia 
 

Conforme comentado no item 10.6 deste Formulário de Referência, não há itens não evidenciados em 
nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas. 

 

b. Natureza e propósito da operação 
 

Não aplicável. 
 

c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da 
Companhia em decorrência da operação 

 

Não aplicável. 
 

  



 

 

10.8 Plano de negócios 

 

a. Investimentos, incluindo: 
 

Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos. 
 

Nosso principal objeto de investimento é a aquisição de veículos para execução da nossa atividade de 

locação de frotas. Em 31 de dezembro de 2018, nossa frota era composta de 131.999 veículos, 
correspondendo a um imobilizado bruto de R$4.957,9 milhões. 

 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, realizamos investimento bruto de R$3.004,0 milhões 

para a aquisição de 84.533 veículos em nossa frota destinados para renovação e crescimento. 
 

1. Fontes de financiamento dos investimentos 

 
Utilizamos estrutura de capital próprio e alavancagem para desenvolvermos nosso plano de negócios. A 

renovação de nossa frota utiliza recursos gerados pelas atividades operacionais e venda dos veículos 
seminovos ao término dos contratos de locação. Como recurso para nossa estratégia de expansão, 

obtemos empréstimos e financiamentos junto às principais instituições financeiras do País, em sua maioria 

linhas de crédito de leasing, ou junto ao mercado, por meio de emissões de debêntures. 
 

2. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 
 

Não foram realizados desinvestimentos relevantes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 
2017 e 2016. Não possuímos, atualmente, projetos de desinvestimentos relevantes. 

 

b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou 
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia 

 
Não foi divulgada nenhuma aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que 

influenciem significativamente na nossa capacidade produtiva, até a data deste Formulário de Referência. 

 
c. Novos produtos e serviços 

 
Até a data de elaboração deste Formulário de Referência, não há previsão de implementação de novos 

produtos e serviços em relação ao portfólio já existente. 

 

  



 

 

10.9. Outros fatores com influência relevante 

 

Não há outros fatores com influência relevante que já não tenham sido anteriormente mencionados. 
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ANEXO III – PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO NA FORMA DO 

ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM 481 



 

 

  

 

ANEXO 9-1-II 

 

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO  

 

1. Informar o lucro líquido do exercício 

 

O lucro líquido apurado pela Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi de 
R$189.202.001,87. 

 
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos 

antecipados e juros sobre capital próprio já declarados 

 
O Conselho de Administração da Companhia declarou, nas reuniões realizadas em 26 de março, 22 de 

junho, 19 de setembro e 21 de dezembro de 2018, juros sobre o capital próprio sobre os lucros 
acumulados do exercício de 2018 conforme descrito no quadro abaixo:  

   R$  

(-) Juros sobre o Capital Próprio        87.146.330,44 

(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o JCP (10.223.996,16)  
  

Juros sobre o capital próprio líquido de IRRF por ação*                   0,5202  

 
* Em 31 de dezembro de 2018, haviam 1.152.312 ações de emissão da Companhia em tesouraria.  
 
As distribuições de juros sobre o capital próprio para os acionistas se deram no primeiro, segundo, terceiro 

e quarto trimestres de 2018, nos montantes brutos de respectivamente R$8.089.888,93, 

R$25.213.537,68, R$24.989.834,01, R$28.853.069,82 tendo sido proposto que o valor líquido dos juros 
sobre o capital próprio declarados seja imputado, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, aos 

dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 
 

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído 
 

As distribuições de juros sobre o capital próprio sobre o lucro acumulado no exercício 2018, no valor total 

bruto de R$87.146.330,44 representam 46,1% do lucro líquido do exercício, observado que o referido 
valor acima, líquido de imposto de renda retido na fonte, correspondente a R$76.922.334,28, representa 

40,7% do lucro líquido do exercício.  
 2018 

  R$ mil 

Lucro Líquido do Exercício 102.055.671,43 

Juros sobre o Capital Próprio distribuídos 87.146.330,44 

    

Percentual sobre o lucro líquido do exercício  46,1% 

Juros sobre o capital próprio distribuídos líquidos de IRRF 76.922.334,28 

Percentual sobre o lucro líquido do exercício  40,7% 

 

 
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em 

lucro de exercícios anteriores  
 

Não aplicável. 

 
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já 

declarados:  



 

 

 

a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada espécie 

e classe 
 

A Administração propôs aos Acionistas a ratificação e imputação integral ao dividendo obrigatório dos 
montantes distribuídos a título de juros sobre o capital próprio sobre o lucro acumulado no exercício, 

declarados nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia respectivamente realizadas em 26 

de março, 22 de junho, 19 de setembro, 21 de dezembro de 2018, no valor total bruto de 
R$87.146.330,44 representa 46,1% do lucro líquido do exercício, observado que o referido valor acima, 

líquido de imposto de renda retido na fonte, correspondente a R$76.922.334,28, representa 40,7% do 
lucro líquido do exercício.  

 
Assim sendo, a proposta da administração não contempla a distribuição de dividendos adicionais aos 

juros sobre o capital próprio já declarados, nos termos acima descritos. 

 
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 

 
Não aplicável, considerando o disposto na alínea “a” acima.  

 

c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio  
 

Não aplicável. 
 

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para 
identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento 

 

Não aplicável, considerando o disposto na alínea “a” acima. 
 

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em 
lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores  

 

a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados 
 

A Companhia declarou aos acionistas juros sobre capital próprio sobre os lucros acumulados durante o 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme declarados nas reuniões de seu 

Conselho de Administração realizadas em 26 de março, 22 de junho, 19 de setembro e 21 de dezembro 

de 2018, nos termos abaixo: 
 

   R$  

(-) Juros sobre o Capital Próprio        87.146.330,44  

(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o JCP      (10.223.996,16) 
  

Juros sobre o capital próprio líquido de IRRF por ação*                   0,5202  

 
* Em 31 de dezembro de 2018, havia 1.152.312 ações de emissão da Companhia em tesouraria  
 
b. Informar a data dos respectivos pagamentos 

 
Os juros sobre capital próprio declarados em 26 de março foram pagos integralmente em 13 de abril de 

2018, declarados em 22 de junho foram pagos integralmente em 06 de julho de 2018, declarados em 19 
de setembro foram pagos integralmente em 05 de outubro de 2018, declarados em 21 de dezembro de 

2018 foram pagos integralmente em 10 de janeiro de 2019.  

 
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e 

classe: 
 



 

 

a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores  

 

 

Exercício Social encerrado em  

31 de dezembro de  

 2018 2017 2016 

Lucro líquido (R$ mil) 189.202 60.598 28.907 
Lucro líquido por ação (R$) 1,2896 0,7486 0,4525 

 
b. Dividendo e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores 

 

 

Exercício Social encerrado em 

31 de dezembro de 

 2018 2017 2016 

JCP (R$ mil) 87.146 21.887 16.048 
JCP distribuídos (líquido do IRRF) (R$ mil) 76.922 19.669 14.544 

Valor pago por ação (R$)* 0,5202 0,2894 0,2512 
* Considerando o valor do JCP líquido do IRRF. 
 

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal 
 

a. Identificar o montante destinado à reserva legal 
 

O montante proposto para destinação à reserva referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

é de R$9.460.100,09, correspondente a 5% do lucro líquido da Companhia. 
 

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal 
 2018 

 R$ mil 

Lucro Líquido do exercício 189.202.001,87 

(-) Reserva legal (5%) (9.460.100,09) 

Lucro Líquido do exercício ajustado pela constituição da Reserva Legal 179.741.901,78 

 
Conforme disposto no Estatuto Social da Companhia, 5% do lucro líquido do exercício será aplicado antes 

de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por 

cento) do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante de reservas 
de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder de 30% 

(trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício 
para a reserva legal. 

 

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos 
 

a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos 
 

Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui ações preferenciais. 
 

b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou 

mínimos 
 

Não aplicável. 
 

c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa 

 
Não aplicável. 

 
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações 



 

 

preferenciais 

 

Não aplicável. 
 

e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe 
 

Não aplicável. 

 
10.  Em relação ao dividendo obrigatório 

 
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto 

 
Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento 

de um dividendo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuídos 

ou acrescidos os seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; (ii) 
importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas 

formadas em exercícios anteriores; e (iii) importância decorrente da reversão da reserva de lucros a 
realizar formada em exercícios anteriores, nos termos do artigo 202, inciso II da Lei das Sociedades por 

Ações. 

 
b. Informar se ele está sendo pago integralmente 

 
A Administração propõe a ratificação e imputação ao dividendo obrigatório dos montantes distribuídos a 

título de juros sobre o capital próprio sobre o lucro acumulado do exercício, declarados nas reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia realizadas em 26 de março, 22 de junho, 19 de setembro e 21 

de dezembro de 2018, no valor total bruto de R$87.146 mil que representa 46,1% do lucro líquido do 

exercício, observado que o referido valor acima, líquido de imposto de renda retido na fonte, 
correspondente a R$76.922 mil, representa 40,7% do lucro líquido do exercício.  

 
c. Informar o montante eventualmente retido  

 

Não houve proposta de retenção de dividendo obrigatório. 
 

11.  Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia  
 

a. Informar o montante da retenção 

 
Não aplicável. 

 
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, inclusive, aspectos 

relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos. 
 

Não aplicável. 

 
c. Justificar a retenção dos dividendos 

 
Não aplicável. 

 

12.  Havendo destinação de resultado para reserva de contingências  
 

a. Identificar o montante destinado à reserva 
 

Não aplicável. 
 

b. Identificar a perda considerada provável e sua causa 

 
Não aplicável. 

 



 

 

c. Explicar porque a perda foi considerada provável 

 

Não aplicável. 
 

d. Justificar a constituição da reserva 
 

Não aplicável. 

 
13.  Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar  

 
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar 

 
Não aplicável. 

 

b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva 
 

Não aplicável. 
 

14.  Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias 

  
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva 

 
Conforme previsto no Estatuto Social, a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada 

“Reserva de Investimentos”, que terá por finalidade o reforço de caixa para condução dos negócios da 
Companhia, bem como possibilitar o crescimento orgânico da Companhia, e que será formada por 100% 

(cem por cento) do lucro líquido que remanescer após as deduções e destinações legais e estatutárias, 

salvo se de outra forma deliberado pelos acionistas, reunidos em Assembleia Geral. O limite máximo para 
a constituição da Reserva de Investimentos será o montante correspondente ao valor do capital social da 

Companhia subtraído dos saldos das demais reservas de lucros da Companhia, nos termos do artigo 199 
da Lei das Sociedades por Ações, sendo que, atingido esse limite, a Assembleia Geral deliberará sobre a 

aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. 

 
b. Identificar o montante destinado à reserva 

 
A Administração propõe a destinação do montante de R$92.595.571,34 para a Reserva de Estatutária 

denominada Reserva de Investimento, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia.  

 
c. Descrever como o montante foi calculado  

2018  
R$ 

Lucro Líquido do Exercício      189.202.001,87  

(-) Reserva legal (5%)        (9.460.100,09) 

(-) Juros sobre o Capital Próprio      (87.146.330,44) 

Parcela remanescente a destinar para Reserva de Investimento        92.595.571,34  

 
15.  Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital  

 
a. Identificar o montante da retenção 

 

Não aplicável. 
 

b. Fornecer cópia do orçamento de capital 
 

Não aplicável. 

 
16.  Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais  



 

 

 

a. Informar o montante destinado à reserva 

 
Não aplicável. 

 
b. Explicar a natureza da destinação 

 

Não aplicável. 
 

 
  



 

 

 

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 26/04/2019 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

ANEXO IV – PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO GLOBAL ANUAL DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA NA FORMA DO ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 

  



 

 

13.1 - Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da 

diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos 

comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes 
aspectos 

  
a. Objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de 

remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da 

aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores 
onde o documento pode ser consultado.  

 
A Companhia não possui uma política de remuneração formalmente aprovada, uma vez que adota práticas 

de remuneração em consonância com as práticas de mercado e conforme estruturação feita em parceria 
com a empresa de consultoria de gestão de negócio Korn Ferry Hay Group, referência mundial no mercado 

de remuneração, com base no TOP Executive Compensation, pesquisa que considera como rendimentos 

o salário-base, benefícios e os bônus recebidos pelos profissionais.  
 

Os principais objetivos da remuneração são (a) a motivação dos nossos executivos, com o objetivo 
primordial de geração de valor para nossos acionistas; e (b) a preservação da meritocracia, de modo que 

a remuneração de cada executivo seja proporcional à sua contribuição para o nosso resultado. 

 
Nenhum dos membros dos comitês da Companhia recebe qualquer remuneração pela participação em 

referidos comitês ou pelo desempenho de suas funções relacionadas ao cargo de membro destes comitês.  
 

Todos os membros do Conselho de Administração recebem o mesmo valor a título de remuneração por 
sua atuação em referido órgão. 

 

b. Composição da remuneração, indicando: 
 

I. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles: 
 

Nossos executivos (diretores estatutários e não estatutários) fazem jus à remuneração composta pelos 

seguintes elementos: (a) remuneração fixa (pró-labore, no caso dos diretores estatutários), buscando 
alinhar nossos interesses aos dos executivos no curto prazo, (b) remuneração variável anual (bônus), 

baseado em indicadores de desempenho quantitativos definidos no planejamento estratégico pelo 
desdobramento das diretrizes nele contidas, de modo a preservar um ambiente meritocrático, fazendo 

com que a remuneração dos executivos seja proporcional à sua contribuição para o nosso resultado, (c) 

participação em plano de outorga de opções de compra de ações, com o objetivo de vincular os interesses 
de longo prazo dos acionistas aos interesses da diretoria, e (d) benefícios descritos abaixo: 

 
A remuneração dos membros do Conselho de Administração, exceto em casos em que os conselheiros 

também atuem como diretores executivos, é composta por uma remuneração mensal e fixa, bem como 
participação no programa de opções de compra de ações. Com tal prática de remuneração, entendemos 

que é possível sermos competitivos no curto prazo e, ainda, atrelar os interesses do Conselho de 

Administração aos dos acionistas com os programas de opções de compra de ações.  
 

Concedemos os seguintes benefícios a nossos Diretores (Estatutários e Não-Estatutários), como forma de 
retenção, para proporcionar uma maior segurança econômica e bem estar social:  

 

• Benefícios comuns a todos os cargos, inclusive à Diretoria (exceto ao Conselho de 
Administração): assistência médica e odontológica, vale refeição ou vale alimentação, convênio com 

rede credenciada de farmácias para a compra de medicamentos e produtos com desconto, convênios 
com outros parceiros para compra de serviços e produtos com desconto, auxílio creche, seguro de vida 

em grupo e auxílio material escolar.  
 

• Benefícios exclusivos para a Diretoria: além dos benefícios oferecidos acima, oferecemos 

ainda check-up médico anual, veículo com opção de blindagem, auxílio combustível, desconto na 
aquisição de veículos e reembolso de despesas no aprendizado em língua estrangeira.  

 



 

 

Oferecemos ainda aos nossos administradores participação em plano de outorga de opções de compra 

de ações, com o objetivo de alinhar incentivos entre administradores e acionistas, bem como visando a 

retenção de longo prazo desses profissionais. 
 

Os benefícios comuns ou exclusivos não são aplicados ao Conselho de Administração, exceto em casos 
no qual os conselheiros também atuem como diretores executivos, pois a remuneração do Conselho de 

Administração não segue a metodologia aplicada aos demais cargos. Estas premissas quanto à 

remuneração dos Conselheiros são definidas na alçada do próprio Conselho. 
 

II. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na 
remuneração total  

 
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 

 

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 

Realizado 2018 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Diretoria Não 
Estatutária 

Remuneração fixa 75,1% 44,6% 40,8% 

Remuneração Variável 0,0% 29,7% 36,1% 

Programa de Opção 24,9% 22,0% 15,8% 

Benefícios 0,0% 3,7% 7,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 
 

2017 
Realizado 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Diretoria Não 
Estatutária 

Remuneração fixa 80,2% 58,7% 50,7% 

Remuneração variável 0,0% 24,8% 18,7% 

Programa de Opção 19,8% 12,1% 21,3% 

Benefícios 0,0% 4,4% 9,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 
 

2016 
Realizado 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Diretoria Não 
Estatutária 

Remuneração fixa 100,0% 78,9% 77,2% 

Remuneração variável 0,0% 9,3% 4,2% 

Programa de Opção 0,0% 5,1% 7,1% 

Benefícios 0,0% 6,7% 11,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

III.Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 
 

A remuneração fixa de nossa Diretoria estatutária e não estatutária, bem como os benefícios citados no 
item 13.1 acima e atribuídos à nossa Diretoria, são reajustados anualmente da seguinte forma:  

 

Diretoria Estatutária: de acordo com o IPCA acumulado do ano; e  



 

 

 

Diretoria não estatutária: de acordo com a convenção coletiva de trabalho da localidade de locação do 

executivo. 
 

Com relação à remuneração variável, a principal condição para o pagamento é a obtenção de um 
resultado mínimo de lucro líquido definido pelo nosso Conselho de Administração. Uma vez atingido este 

resultado, de 5 a 16% do lucro será distribuído aos nossos empregados e administradores a título de 

remuneração variável.  
 

Neste sentido, a remuneração variável dos administradores é calculada de acordo com a consecução das 
metas financeiras e operacionais, metas internas de resultados e metas individuais de cada administrador. 

Qualquer alteração em nossa política de remuneração variável só poderá ser implementada mediante 
aprovação do Conselho de Administração. 

 

A nossa avaliação do cumprimento de metas é feita primeiramente tomando por base os resultados da 
empresa, caso todos estes indicadores sejam avaliados positivamente, passa-se a análise do cumprimento 

das metas pessoais por funcionário. 
 

Os membros do Conselho de Administração não auferem reajuste anual da remuneração fixa, e não fazem 

jus à remuneração variável. 
 

IV. Razões que justificam a composição da remuneração 
 

Acreditamos que a combinação dos elementos fixos e variáveis que compõem a remuneração da nossa 
Diretoria Estatutária e Não-Estatutária alinha os interesses pessoais de nossos diretores aos nossos no 

curto e médio prazo. A parcela fixa dos rendimentos é calculada de modo a proporcionar segurança para 

o cumprimento das obrigações cotidianas dos executivos, enquanto a parcela variável é associada a metas 
estabelecidas para cada exercício social. 

 
O plano de opções de compra de ações, por sua vez, concretiza o alinhamento de interesses entre 

executivos e Companhia no longo prazo, colaborando também para a retenção dos executivos. 

 
Considera-se que a retenção do Conselho de Administração se dará pela própria base de remuneração – 

TOP Executive Compensation – que consideramos agressiva e alinhada com as melhores práticas de 
mercado. 

 

V. A existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 
 

Nos últimos três exercícios sociais, todos os membros da administração da Companhia foram 
remunerados pelo exercício de seus cargos. 

 
c. Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração: 

 
Para a determinação de todos os itens de remuneração dos Diretores são levados em consideração o 

desempenho do Diretor e o cumprimento de suas metas individuais. Tais metas são avaliadas por meio 
de book de metas e avaliação de competências. O book de metas é uma ferramente que evidencia a 

participação de cada Diretoria para atingir a visão da Companhia, utilizando-se a metodologia de 

gerenciamento de diretrizes da Companhia, conforme aprovadas pelo Conselho de Administração, que 
desdobra para todos os colaboradores os resultados esperados para o ano vigente. 

 
A remuneração variável está diretamente atrelada aos indicadores contidos no nosso orçamento, o qual 

é aprovado anualmente pelo Conselho de Administração e contém as metas definidas para o período, 
como por exemplo, os objetivos relacionados à nossa receita de locação, EBITDA, lucro líquido, 

rotatividade de nossos funcionários (turn over) e satisfação de clientes, entre outros indicadores. 

 



 

 

Nossa avaliação do cumprimento de metas é feita primeiramente tomando por base nossos resultados. 

Caso todos estes indicadores sejam avaliados positivamente, passa-se a análise do cumprimento das 

metas individuais. 
 

A Companhia entende que essa metodologia de avaliação promove o mapeamento assertivo dos pontos 
de alta performance e de eventuais melhorias para o time de diretores, possibilitando não somente o 

engajamento, como também o norte para evolução e foco nos resultados em prol da Companhia. 

 
d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 

desempenho 
 

A parcela variável da remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho. 
Esta parcela está diretamente ligada ao desempenho individual de cada executivo (metodologia de gestão 

por competência), conforme descrito no item 12.1 deste Formulário de Referência, da sua área 

(desdobramento das diretrizes) e de nosso desempenho, no alcance das metas definidas para cada 
departamento no período em questão (conforme book de metas aplicáveis a cada Diretoria). O valor da 

remuneração variável está diretamente ligado ao desempenho do executivo demonstrado no período 
avaliado. Oferecemos, ainda, aos nossos executivos, participação em plano de outorga de opções de 

compra de ações, com intenção de alinhar seus objetivos pessoais com os objetivos da Companhia, 

proporcionando a sua retenção em longo prazo. 
 

e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, 
médio e longo prazo 

 
Nossa prática com relação aos componentes da remuneração total está diretamente alinhada aos nossos 

objetivos e interesses de curto e médio prazo, à medida que as metas internas, financeiras e de resultado 

estabelecidas por nossa administração estão atreladas aos resultados de remuneração variável. Para o 
longo prazo, alinhamos nossos interesses aos de nossos administradores por meio da outorga de opções 

de compra de ações, com prazo de exercício diferido entre curto, médio e longo prazos, reafirmando o 
compartilhamento do risco e do resultado entre nós e nossos administradores. 

 

f. Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores 
diretos ou indiretos 

 
Nenhum de nossos administradores possui remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou 

controladores diretos ou indiretos da Companhia. 

 
g. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 

evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor 
 

O exercício das opções outorgadas pelo nosso Primeiro Plano de Opções de Compra de Ações, conforme 
descrito no item 13.4 deste Formulário de Referência, vinculou-se à realização de nossa oferta pública 

inicial de ações (“IPO”), estando, ainda, condicionado às demais disposições constantes do Primeiro Plano 

de Opções de Compra de Ações da Companhia. 
 

h. Práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a 
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando 

 

i.    Os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de 
que forma participam. 

 
O Comitê Estatutário de Gestão de Pessoas da Companhia é responsável por discutir e definir as regras 

de remuneração individual do Conselho de Administração e da Diretoria com base na metodologia descrita 
no item (ii) abaixo. Tais regras, posteriormente, são aprovadas pelo Conselho de Administração. 

 

ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se 
há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, 

os critérios de comparação e a abrangência desses estudos. 



 

 

 

A Companhia utiliza os critérios e metodologia para fixação de remuneração individual com base na 

metodologia da Korn Ferry Hay Group, empresa de atuação globalizada que promove estudos e análises 
mercadológicas sobre remuneração, para posterior aplicação das regras aderentes às melhores práticas 

de mercado pela Companhia. 
 

O método Hay de avaliação de Cargos, tem suas origens nos métodos de comparação de fatores. Em sua 

forma atual, tornou-se um processo mundialmente utilizado para avaliação de cargos executivos e 
profissionais. 

 
Atualmente, o Método Hay é aplicado em aproximadamente 10.000 organizações em cerca de 47 países. 

 
A avaliação de cargos é um processo extremamente útil para esclarecer os conteúdos reais de cargos e 

escaloná-los através de sua quantificação, dentro de uma estrutura racional, e assim facilitar comparações 

salariais dentro e fora da empresa. 
 

Avaliação feita através de 3 fatores divididos em 8 micro fatores: 
 

 
 

Realizada a avaliação, chega-se a uma pontuação que estabelece em qual nível salarial o cargo será 
enquadrado, o que chamamos de estrutura de “Grades”. O objetivo da criação dos Grades visa simplificar 

a administração salarial e de benefícios e proporcionar um instrumento que possibilite reconhecer 
alterações significativas nos conteúdos dos cargos. 

 
Feito isso, já conseguimos avaliar todos os componentes da remuneração tanto internamente como 

comparativamente ao mercado. 

 
iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da 

política de remuneração do emissor. 
 

Anualmente, o Conselho de Administração, com base na avaliação da Korn Ferry Hay Group e nas 

recomendações do Comitê de Gestão de Pessoas, avalia a adequação da política de remuneração da 
Companhia. 

  

KNOW HOW 
(Conhecimento)

Técnico / 
Prático

Gerencial

Habilidades de 
Comunicação e 

Influência

PROBLEM SOLVING 

(Solução de 
Problemas)

Contexto do 
Pensamento

Desafio do 
Pensamento

ACCOUNTABILITY 
(Responsabilidade 

por resultados)

Liberdade de 
Ação

Natureza do 
Impacto

Magnitude do 
Impacto



 

 

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho 

fiscal 

 
Remuneração Total Prevista Para o Exercício Social Corrente 31/12/2019 - Valores 

Anuais 

  

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de 

membros 
8,5 7,7 0 16,2 

Nº de membros 

remunerados 
7,5 6,7 0 14,2 

Remuneração 

fixa anual 
        

Salário ou pró-

labore 
2.096.624,40 5.871.865,00   7.968.489,40 

Benefícios diretos 

e indiretos 
  530.685,42   530.685,42 

Participações em 

comitês 
0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 

Descrição de 

outras 
remunerações 

fixas 

        

Remuneração 
variável 

        

Bônus 0 0 0 0 

Participação de 
resultados 

  10.847.500,00   10.847.500,00 

Participação em 

reuniões 
0 0 0 0 

Comissões 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 

Descrição de 

outras 
remunerações 

variáveis 

        

Pós-emprego 0 0 0 0 

Cessação do 

cargo 
0 0 0 0 

Baseada em 
ações, incluindo 

opções 

148.847,29 1.516.663,50   1.665.510,79 

Observação 

(1) O número de 

membros de cada 
órgão foi apurado da 

forma especificada no 
Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº01/2017, 

conforme detalhado 
no item 13.16 do 

Formulário de 
Referência. 

(1) O número de 

membros de cada 
órgão foi apurado da 

forma especificada no 
Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº01/2017, 

conforme detalhado 
no item 13.16 do 

Formulário de 
Referência. 

    



 

 

Total da 

remuneração 
2.245.471,69 18.766.713,92 0,00 21.012.185,61 

 

 
Remuneração total, efetivamente reconhecida no exercício social encerrado em 31/12/2018 
 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de 
membros 

6,5 4 0 10,5 

Nº de membros 
remunerados 

6,5 3 0 9,5 

Remuneração 
fixa anual 

        

Salário ou pró-
labore 

748.700,40 2.546.874,60   3.295.575,00 

Benefícios diretos e 
indiretos 

  211.662,00   211.662,00 

Participações em 
comitês 

0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

        

Remuneração 
variável 

        

Bônus 0 0 0 0 

Participação de 
resultados 

  1.693.732,92   1.693.732,92 

Participação em 
reuniões 

0 0 0 0 

Comissões 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 

Descrição de outras 
remunerações 
variáveis 

        

Pós-emprego 0 0 0 0 

Cessação do 
cargo 

0 0 0 0 

Baseada em 
ações, incluindo 
opções 

248.258,51 1.258.164,93   1.506.423,44 

Observação 

(1) O número de 
membros de cada 
órgão foi apurado 

da forma 
especificada no 
Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº01/201
7, conforme 

detalhado no item 
13.16 do Formulário 

de Referência.  

(1) O número de 
membros de cada órgão 

foi apurado da forma 
especificada no Ofício-

Circular 
CVM/SEP/Nº01/2017, 

conforme detalhado no 
item 13.16 do Formulário 

de Referência, 
desconsiderando aqueles 

que renunciaram à 
remuneração. 

    

Total da 
remuneração 

996.958,91 5.710.434,45 0,00 6.707.393,36 

  



 

 

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2017 

 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de 
membros 

5,00 4,67 0 9,67 

Nº de membros 
remunerados 

5,00 4,67 0 9,67 

Remuneração 
fixa anual 

    

Salário ou pró-
labore 

635.451,60 1.997.954,12 0,00 2.633.405,72 

Benefícios diretos e 
indiretos 

0,00 114.000,00 0,00 114.000,00 

Participações em 
comitês 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

0 0 0 - 

Remuneração 
variável 

    

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação de 
resultados 

0,00 334.192,30 0,00 334.192,30 

Participação em 
reuniões 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de outras 
remunerações 
variáveis 

    

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cessação do 
cargo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em 
ações, incluindo 
opções 

38.765,46 411.636,52 0,00 450.401,98 

Observação 

(1) O número de 
membros de cada 
órgão foi apurado 

da forma 
especificada no 
Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº02/201
8, conforme 

detalhado no item 
13.16 do Formulário 

de Referência. 

(1) O número de 
membros de cada órgão 

foi apurado da forma 
especificada no Ofício-

Circular 
CVM/SEP/Nº02/2018, 

conforme detalhado no 
item 13.16 do Formulário 

de Referência. 

  

Total da 
remuneração 

674.217,06 2.857.782,94 0,00 3.532.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2016 

 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de 
membros 

5,00 2,00 0 7,00 

Nº de membros 
remunerados 

5,00 2,00 0 7,00 

Remuneração 
fixa anual 

    

Salário ou pró-
labore 

 606.000,00 1.682.188,31 0,00 2.288.188,31 

Benefícios diretos e 
indiretos 

0,00 142.692,00 0,00 142.692,00 

Participações em 
comitês 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

0 0 0 - 

Remuneração 
variável 

    

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação de 
resultados 

0,00 198.584,24 0,00 198.584,24 

Participação em 
reuniões 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de outras 
remunerações 
variáveis 

    

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cessação do 
cargo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em 
ações, incluindo 
opções 

0 
107.535,45 

 
0,00 107.535,45 

Observação 

(1) O número de 
membros de cada 
órgão foi apurado 

da forma 
especificada no 
Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº02/201
8, conforme 

detalhado no item 
13.16 do Formulário 

de Referência. 

(1) O número de 
membros de cada órgão 

foi apurado da forma 
especificada no Ofício-

Circular 
CVM/SEP/Nº02/2018, 

conforme detalhado no 
item 13.16 do Formulário 

de Referência. 

  

Total da 
remuneração 

606.000,00 2.131.000,00 0,00 2.737.000,00 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

13.3 – Remuneração Variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício 

social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal: 
 

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2019)  

  

Conselho da 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº de membros 8,5 7,7 N/A 16,2 

Nº de membros 
remunerados 

7,5 6,7 N/A 14,2 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido 
no resultado 

N/A N/A N/A N/A 

Participação nos resultados N/A 10.847.500,00 N/A 10.847.500,00 

Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração 

N/A 0 N/A 0 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração 

N/A 10.847.500,00 N/A 10.847.500,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

N/A 10.847.500,00 N/A 10.847.500,00 

 

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2018 

  

Conselho da 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº de membros 6,5 4 N/A 10,5 

Nº de membros 
remunerados 

6,5 3 N/A 9,5 

Bônus N/A N/A N/A N/A 

Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido 
no resultado 

N/A N/A N/A N/A 

Participação nos resultados N/A 1.693.732,92 N/A 1.693.732,92 

Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração 

N/A 0 N/A 0 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração 

N/A 2.500.000,00 N/A 2.500.000,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

N/A 2.500.000,00 N/A 2.500.000,00 

Valor efetivamente reconhecido 
no resultado 

N/A 1.693.732,92 N/A 1.693.732,92 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2017  

 

 
 
 

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2016 
 

 Conselho da 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 5,00 4,67 N/A 9,67 

Nº de membros remunerados 5,00 4,67 N/A 9,67 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas fossem 
atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado 

N/A N/A N/A  

Participação nos resultados     

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

 
334.192,30 334.192,30 334.192,30 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 2.500.000,00 N/A 2.500.000,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas fossem 
atingidas 

N/A 2.500.000,00 N/A 2.500.000,00 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado 

N/A 334.192,30 N/A 334.192,30 

 Conselho da 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 5,00 2,00 N/A 7,00 

Nº de membros remunerados 5,00 2,00 N/A 7,00 

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 



 

 

 
 
  

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado 

N/A 0  N/A 0 

Participação nos resultados         

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 0 N/A 0 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

N/A 2.500.000,00 N/A 2.500.000,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

N/A 2.500.000,00 N/A 2.500.000,00 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado 

N/A 198.584,24 N/A 198.584,24 



 

 

13.4 – Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração 

e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício 

social corrente, descrever:  
 

a. Termos e condições gerais:  
 

Plano I 

 
Nossos acionistas aprovaram em assembleia geral extraordinária, o Primeiro Plano de Opção de Compra 

de Ações, em 21 de dezembro de 2010, conforme alterado nas assembleias gerais extraordinárias de 23 
de fevereiro de 2012, 30 de março de 2012, em 1º de agosto de 2014 e em 13 de dezembro de 2018 

(“Plano de Opção I”), o qual estabelece as condições gerais para outorgas de opções de compra de ações 
de nossa emissão, aos nossos empregados, Administradores e terceiros considerados estratégicos para 

nós (prestadores de serviço a nossa Companhia ou a sociedades sob nosso controle, bem como 

profissionais que pretendemos atrair para nossa equipe), a serem indicados pelo nosso Conselho de 
Administração, tendo por objetivo incentivar e reter profissionais considerados estratégicos e alinhados 

com os nossos objetivos. 
 

Em 21 de dezembro de 2010, 12 de janeiro de 2011, 23 de maio de 2011 e 23 de fevereiro de 2012, 

nosso Conselho de Administração aprovou as listas de beneficiários do referido Plano I e a assinatura dos 
respectivos contratos com os beneficiários. Adicionalmente, em 30 de março de 2012 e 02 de abril de 

2012, o Conselho de Administração aprovou a atualização da quantidade e do preço de exercício das 
Opções outorgadas no âmbito do referido Plano de Opção I e a celebração de aditivos aos contratos 

acima mencionados para refletir tais alterações, em virtude do cancelamento das ações em tesouraria da 
Companhia e do desdobramento de ações do capital social da Companhia, aprovados, respectivamente, 

pelas Assembleias Gerais realizadas em 27 de fevereiro de 2012 e 30 de março de 2012.  

 
Seguem abaixo as condições gerais do Plano de Opção I, aplicáveis a todos os seus beneficiários: 

 
 Opções Outorgadas: as Opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção I conferem direitos de 

subscrição de ações correspondentes a até 0,6000000000% do total do nosso capital social. 

 

 Preço de exercício: R$3,03 para as outorgas deliberadas pelo nosso Conselho de Administração 

em 21 de dezembro de 2010, 12 de janeiro de 2011 e 23 de maio de 2011, R$3,40 para as outorgas 
deliberadas pelo nosso Conselho de Administração em 23 de fevereiro de 2012. 

 
 Correção do Preço de Exercício: anualmente, a contar da data de assinatura do contrato de 

outorga de opção, pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado divulgado pela Fundação 

Getúlio Vargas - IGP-M (“IGP-M”). 
 

 Quantidade de Ações: poderão ser outorgadas opções correspondentes a até 1.472.759 ações de 

nossa emissão (considerando o nosso capital em 30 de setembro e 2018); sendo que, até 30 de setembro 

de 2018, haviam sido outorgadas 147.972 opções que estavam em vigor.  
 

 Beneficiários: Administradores, empregados e terceiros considerados estratégicos. 

 
 Condições: as opções outorgadas ficarão integralmente condicionadas à realização da oferta 

pública inicial de distribuição de ações de emissão da Companhia (“Oferta Pública Inicial”). 

Alternativamente ficariam também condicionadas à realização de operação de fusão, cisão, incorporação 

ou outra forma de reorganização societária nos envolvendo que resulte em (i) uma companhia que tenha 
suas ações listadas em bolsa de valores ou (ii) permuta de ações de nossa emissão por ações de uma 

companhia que tenha suas ações listadas em bolsa de valores. 
 

 Datas de exercício (vesting): considerando a realização de nossa Oferta Pública Inicial como 

condição, as opções tornar-se-ão exercíveis, da seguinte forma: 20% exercíveis imediatamente após a 
data de publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta Pública Inicial e 20% em cada um dos quatro 

aniversários subsequentes à data da respectiva publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta. 



 

 

 

 Prazo de Exercício: As Opções poderão ser exercidas a qualquer momento dentro do prazo de 

cinco anos a contar da(s) respectiva(s) data(s) de exercício (vesting); 

 
 Rescisão: a rescisão do contrato de outorga de opção será automática caso o beneficiário deixe de 

manter vínculo empregatício ou estatutário conosco, caso não ocorra uma das condições de exercício no 

prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de assinatura do contrato de outorga de opção ou, ainda, após 
o exercício de todas as opções de compra de ações, o que ocorrer primeiro. 

 

Plano II 
 

Nossos acionistas aprovaram em assembleia geral extraordinária, nosso Segundo Plano de Opção de 
Compra de Ações em 23 de fevereiro de 2012, conforme aditado nas Assembleias Gerais Extraordinárias 

realizadas em 30 de março de 2012, em 19 de outubro de 2012, em 1º de agosto de 2014, em 21 de 
novembro de 2018 e em 13 de dezembro de 2018 (“Plano de Opção II” e, em conjunto com o Plano de 

Opção I, simplesmente “Planos de Opção”), o qual estabelece as condições gerais para novas outorgas 

de opções de compra de ações de nossa emissão, a nossos Administradores, empregados e terceiros 
considerados estratégicos para nós (prestadores de serviço a nossa Companhia ou a sociedades sob 

nosso controle, bem como administradores e profissionais que pretendemos atrair para nossa equipe), a 
serem indicados pelo nosso Conselho de Administração, tendo por objetivo incentivar e reter profissionais 

considerados estratégicos e alinhados com os nossos objetivos. 

 
As opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção II conferem direitos de subscrição de ações 

correspondentes a até 2,973000397% do total do nosso capital social. 
 

Seguem abaixo as condições aplicáveis a cada Programa de Outorga de Opção de Compra de Ação, 
celebrados no âmbito do Plano de Opção II: 

 

Programa de Opção I 
 

Nosso Conselho de Administração aprovou, no âmbito do referido Plano II, o Primeiro Programa de Opção 
de Compra de Ações, em 23 de fevereiro de 2012, conforme aditado em 30 de março de 2012, 02 de 

abril de 2012, 01 de novembro de 2012, 21 de setembro de 2015 e 21 de novembro de 2018 (“Programa 

de Opção I”), bem como as listas de beneficiários do referido Programa e assinatura dos respectivos 
contratos com os beneficiários. Adicionalmente, em 30 de março de 2012, 02 de abril de 2012 e 21 de 

novembro de 2018, o Conselho de Administração aprovou a atualização da quantidade e do preço de 
exercício das Opções outorgadas no âmbito do referido Programa de Opção I e a celebração de aditivos 

aos contratos acima mencionados para refletir tais alterações, em virtude do cancelamento das ações em 
tesouraria da Companhia e do desdobramento de ações do capital social da Companhia, aprovados, 

respectivamente, pelas Assembleias Gerais realizadas em 27 de fevereiro de 2012 e 30 de março de 2012. 

Para mais informações sobre o desdobramento vide o item 8.4 do Formulário de Referência. 
 

Em 01 de novembro de 2012, foi deliberado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia 
que as opções outorgadas no âmbito do Programa de Opção I deveriam conferir direitos de subscrição 

de ações correspondentes a até 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) do total do nosso capital 

social. Em 21 de setembro de 2015, o Conselho de Administração aprovou que as opções outorgadas no 
âmbito do Programa de Opção I devem conferir direitos de subscrição de ações correspondentes a até 

0,432080135% do total do nosso capital social. Por fim, em 21 de novembro de 2018, o Conselho de 
Administração definiu que as opções outorgadas no âmbito do Programa de Opção I devem conferir 

direitos de subscrição correspondentes a até 0,24020014% do capital social da Companhia. Abaixo estão 

as principais características do Programa de Opção I: 
 

 Preço de exercício: R$3,40. 

 
 Correção do Preço de Exercício: anualmente, a contar da data de assinatura do contrato de 

outorga de opção, pela variação positiva do IGP-M ou, em caso de sua extinção, pelo índice nacional que 

reflita a inflação do período, conforme aplicado pela Administração Pública Federal. 



 

 

 

 Quantidade de Ações: poderão ser outorgadas opções representativas de até 0,24020014% do 

capital social da Companhia; sendo que, até 30 de setembro de 2018, haviam sido outorgadas 93.569 

opções que estavam em vigor, em favor, contudo, de beneficiários que não mais estavam ativos, na 
referida data, no Programa de Opção I. Atualmente, 93.569 opções ainda estão em vigor.  

 
 Beneficiários: Administradores e terceiros considerados estratégicos para nós (prestadores de 

serviço a nossa Companhia ou a sociedades sob nosso controle, bem como profissionais que pretendemos 

atrair para nossa equipe). 

 
 Condições: as opções outorgadas ficarão integralmente condicionadas à realização da Oferta 

Pública Inicial. Alternativamente ficariam também condicionadas à realização de operação de fusão, cisão, 

incorporação ou outra forma de reorganização societária nos envolvendo que resulte em (i) uma 
companhia que tenha suas ações listadas em bolsa de valores ou (ii) permuta de ações de nossa emissão 

por ações de uma companhia que tenha suas ações listadas em bolsa de valores. 
 

 Datas de exercício (vesting): considerando a realização da Oferta Pública Inicial como condição, 

as opções tornar-se-ão exercíveis da seguinte forma: 20% (vinte por cento) imediatamente após a data 

de publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta (observadas as restrições regulamentares aplicáveis 
aos Administradores) ou da realização de operação de fusão, cisão, incorporação ou outra forma de 

reorganização societária nos envolvendo e 20% em cada um dos quatro aniversários subsequentes à 
data da respectiva de publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta Pública Inicial ou da realização 

de operação de fusão, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização societária nos envolvendo. 

 
 Prazo de Exercício: As opções poderão ser exercidas a qualquer momento dentro do prazo de 

cinco anos a contar da(s) respectiva(s) data(s) de exercício (vesting); 

 
 Condições de Permanência: o exercício das opções fica plenamente condicionado à permanência 

obrigatória e ininterrupta dos nossos beneficiários na qualidade de empregados ou de administradores, 

desde a data de celebração do respectivo contrato de outorga de opção até o cumprimento de cada 
período de carência, salvo se o vínculo for resolvido por nós sem justa causa atribuível aos beneficiários. 

 

 Rescisão: a rescisão dos contratos de outorga de opção será automática, independentemente de 

qualquer comunicação às partes: (i) caso os beneficiários deixem de manter vínculo conosco, salvo em 
caso de desligamento ou resolução do vínculo por nossa iniciativa sem justa causa atribuível aos 

beneficiários; (ii) após o exercício de todas as opções; ou (iii) na hipótese de não ocorrência de nenhuma 
das hipóteses de gatilho no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de assinatura do respectivo contrato 

de outorga de opção. 

 
Programa de Opção II 
 
Nosso Conselho de Administração aprovou, no âmbito do referido Plano II, o Segundo Programa de Opção 

de Compra de Ações, em 23 de fevereiro de 2012, conforme aditado em 30 de março de 2012, 02 de 
abril de 2012, 01 de novembro de 2012 e 21 de setembro de 2015 (“Programa de Opção II”), bem como 

as listas de beneficiários e assinatura dos respectivos contratos com os beneficiários. Adicionalmente, em 

30 de março de 2012 e 02 de abril de 2012, o Conselho de Administração aprovou a atualização da 
quantidade e do preço de exercício das opções outorgadas no âmbito do referido Programa de Opção II 

e a celebração de aditivos aos contratos acima mencionados para refletir tais alterações, em virtude do 
cancelamento das ações em tesouraria da Companhia e do desdobramento de ações do capital social da 

Companhia, aprovados, respectivamente, pelas Assembleias Gerais realizadas em 27 de fevereiro de 2012 

e 30 de março de 2012. Para mais informações sobre o desdobramento vide o item 8.4 do Formulário de 
Referência. 

 
Em 01 de novembro de 2012, foi deliberado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia 

que as opções outorgadas no âmbito do Programa de Opção II deveriam conferir direitos de subscrição 
de ações correspondentes a até 0,15% (quinze centésimos por cento) do total do nosso capital social. 

No entanto, em 21 de setembro de 2015, o Conselho de Administração aprovou que as opções outorgadas 



 

 

no âmbito do Programa de Opção II devem conferir direitos de subscrição de ações correspondentes a 

até 0,141564936% do total do nosso capital social. Abaixo estão as principais características do Programa 

de Opção II: 
 

 Preço de exercício: R$3,40. 

 
 Correção do Preço de Exercício: anualmente, a contar da data de assinatura do contrato de 

outorga de opção, pela variação positiva do IGP-M ou, em caso de sua extinção, pelo índice nacional que 

reflita a inflação do período, conforme aplicado pela Administração Pública Federal. 

 
 Quantidade de Ações: poderão ser outorgadas opções representativas de até 0,141564936% do 

capital social da Companhia; sendo que, até 30 de setembro de 2018, haviam sido outorgadas 0 opções 

que estavam em vigor. 
 

 Beneficiários: Administradores e terceiros considerados estratégicos para nós (prestadores de 

serviço a nossa Companhia ou a sociedades sob nosso controle, bem como profissionais que pretendemos 
atrair para nossa equipe). 

 

 Condições: as opções outorgadas ficarão integralmente condicionadas à realização da Oferta 

Pública Inicial. Alternativamente ficariam também condicionadas à realização de operação de fusão, cisão, 
incorporação ou outra forma de reorganização societária nos envolvendo que resulte em (i) uma 

companhia que tenha suas ações listadas em bolsa de valores ou (ii) permuta de ações de nossa emissão 
por ações de uma companhia que tenha suas ações listadas em bolsa de valores. 

 

 Datas de exercício: considerando a realização da Oferta Pública Inicial como condição, as Opções 

II tornar-se-ão exercíveis da seguinte forma: (i) 40% (quarenta por cento) imediatamente após a data 
de publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta Pública Inicial ou da realização de operação de 

fusão, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização societária nos envolvendo; (ii) 30% (trinta 
por cento) após 12 (doze) meses a contar da data de publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta 

ou da realização de operação de fusão, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização societária 
nos envolvendo; e (iii) 30% (trinta por cento) após 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de 

publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta Pública Inicial ou da realização de operação de fusão, 

cisão, incorporação ou outra forma de reorganização societária nos envolvendo. 
 

 Prazo de Exercício: As Opções II poderão ser exercidas a qualquer momento dentro do prazo de 

cinco anos a contar da(s) data(s) em que o for possível o respectivo exercício. 
 

 Condições de Permanência: não se aplica 

 

 Rescisão: a rescisão dos contratos de outorga de opções será automática, independentemente de 

qualquer comunicação às partes (i) após o exercício de todas as Opções II; ou (ii) na hipótese de não 
ocorrência de nenhuma das hipóteses de exercício no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de 

assinatura do respectivo contrato de outorga de opção. 
 

Programa de Opção III 
 
Nosso Conselho de Administração aprovou, no âmbito do referido Plano II, o Terceiro Programa de Opção 

de Compra de Ações, em 01 de novembro de 2012, conforme aditado em 13 de agosto de 2013, 21 de 
setembro de 2015, 08 de março de 2018 e 21 de novembro de 2018 (“Programa de Opção III”), bem 

como as listas de beneficiários e assinatura dos respectivos contratos com os beneficiários. 
 

As opções outorgadas no âmbito do Programa de Opção III conferiam direitos de subscrição de ações 

correspondentes a até 0,49% (quarenta e nove centésimos por cento) do total do nosso capital social. 
Em 21 de setembro de 2015, o Conselho de Administração aprovou que as opções outorgadas no âmbito 

do Programa de Opção III devem conferir direitos de subscrição de ações correspondentes a até 
2,316908941% do total do nosso capital social. Por fim, em 21 de novembro de 2018, a o Conselho de 

Administração aprovou que as opções outorgadas no âmbito do programa deveriam conferir direitos de 



 

 

subscrição de ações correspondentes a até 1,58051055% do nosso capital social. Abaixo estão as 

principais características do Programa de Opção III: 

 
 Preço de exercício: O preço de exercício para cada ação do Programa de Opção III será 

equivalente ao valor médio da cotação de fechamento diário de negociação da ação de emissão da 

Companhia na B3 nos 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores à data de celebração do respectivo 
contrato de outorga de opção entre a Companhia e o Beneficiário, podendo tal valor médio vir a ser 

reduzido em até 20% (vinte por cento) a título de deságio, conforme proposta da Diretoria da Companhia 

a ser apreciada pelo Conselho de Administração. 
 

 Correção do Preço de Exercício: anualmente, a contar da data de assinatura do contrato de 

outorga de opção, pela variação positiva do IGP-M ou, em caso de sua extinção, pelo índice nacional que 
reflita a inflação do período, conforme aplicado pela Administração Pública Federal. 

            
 Quantidade de Ações: poderão ser outorgadas opções representativas de até 1,58051055% do 

nosso capital social; sendo que, até 30 de setembro de 2018, haviam sido outorgadas 1.661.320 opções 

que estavam em vigor. Atualmente, 1.569.779 opções ainda estão em aberto. 

 
 Beneficiários: Administradores, empregados e terceiros considerados estratégicos para nós 

(prestadores de serviço a nossa Companhia ou a sociedades sob nosso controle, bem como profissionais 

que pretendemos atrair para nossa equipe). 
 

 Condições: A outorga das opções, bem como a possibilidade de seu posterior exercício pelo 

Beneficiário, ficam integralmente condicionados, sob condição resolutiva, à permanência obrigatória e 

ininterrupta do Beneficiário, na qualidade de empregado ou administrador da Companhia, desde a data 
de celebração do respectivo contrato de outorga de opção até o final de cada um dos períodos de carência 

observadas as demais disposições do Programa de Opção III. 
 

 Datas de exercício (vesting): Sem prejuízo de eventual deliberação específica, em sentido 

diverso, por parte do Conselho de Administração da Companhia, o exercício das opções outorgadas ficará 
sujeito ao cumprimento dos seguintes períodos de carência e demais condições do Programa de Opção 

III, sujeito, em qualquer caso, às restrições legais e regulamentares aplicáveis: (i) 20% (vinte por cento) 

das opções poderão ser exercidas após decorrido 01 (um) ano da data de celebração, entre a Companhia 
e o Beneficiário, do contrato de outorga de opção; (ii) 20% (vinte por cento) das opções poderão ser 

exercidas após decorridos 02 (dois) anos da data de celebração, entre a Companhia e o Beneficiário, do 
contrato de outorga de opção; (iii) 20% (vinte por cento) das opções poderão ser exercidas após 

decorridos 03 (três) anos da data de celebração, entre a Companhia e o Beneficiário, do contrato de 

outorga de opção; (iv) 20% (vinte por cento) das opções poderão ser exercidas após decorridos 04 
(quatro) anos da data de celebração, entre a Companhia e o Beneficiário, do contrato de outorga de 

opção; e (v) 20% (vinte por cento) das opções poderão ser exercidas após decorridos 05 (cinco) anos da 
data de celebração, entre a Companhia e o Beneficiário, do contrato de outorga de opção. 

 
 Prazo de Exercício: As opções serão exercidas a qualquer tempo pelos Beneficiários ou por seus 

sucessores legais até o prazo máximo de 05 (cinco) anos contados do decurso de cada um dos respectivos 

períodos de carência (vesting), sob pena de decadência do direito. 

 
 Condições de Permanência: o exercício das opções fica plenamente condicionado à permanência 

obrigatória e ininterrupta dos nossos Beneficiários na qualidade de empregados ou de administradores, 

desde a data de celebração do respectivo contrato de outorga de opção até o cumprimento de cada 
período de carência. 

 

 Rescisão: a rescisão dos contratos de outorga de opção será automática, independentemente de 

qualquer aviso, comunicação ou notificação, (i) caso o Beneficiário deixe de manter vínculo com a 
Companhia, na qualidade de empregado ou administrador, independentemente do motivo, a qualquer 

momento entre a data de celebração do respectivo contrato de outorga de opção até o final de cada um 
dos períodos de carência, ou (ii) após o exercício de todas as opções. 

 



 

 

 
 
Programa de Opção IV 
 

Nosso Conselho de Administração aprovou, no âmbito do referido Plano II, o Quarto Programa de Opção 
de Compra de Ações, em 13 de agosto de 2013, conforme aditado em 21 de setembro de 2015 

(“Programa de Opção IV”), bem como as listas de beneficiários e assinatura dos respectivos contratos 

com os beneficiários. Adicionalmente, em 21 de setembro de 2015, o Conselho de Administração aprovou 
que as opções outorgadas no âmbito do Programa de Opção IV deveriam conferir direitos de subscrição 

de ações correspondentes a até 0,105438709% do total do nosso capital social. 
 

Abaixo estão as principais características do Programa de Opção IV: 
 

 Preço de exercício: O preço de exercício para cada ação do Programa de Opção IV será equivalente 

ao valor médio da cotação de fechamento diário de negociação da ação de emissão da Companhia na B3 

nos 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores à data de celebração do respectivo contrato de outorga 
de opção entre a Companhia e o Beneficiário, podendo tal valor médio vir a ser reduzido em até 20% 

(vinte por cento) a título de desconto, conforme proposta da Diretoria da Companhia a ser apreciada pelo 
Conselho de Administração. 

 

 Correção do Preço de Exercício: anualmente, a contar da data de assinatura do contrato de 

outorga de opção, pela variação positiva do IGP-M ou, em caso de sua extinção, pelo índice nacional que 
reflita a inflação do período, conforme aplicado pela Administração Pública Federal. 

 
 Quantidade de Ações: poderão ser outorgadas opções representativas de até 0,105438709% do 

capital social da Companhia; sendo que, até 30 de setembro de 2018, haviam sido outorgadas 0 opções 

que estavam em vigor. 
 

 Beneficiários: Terceiros considerados estratégicos para nós (prestadores de serviço a nossa 

Companhia ou a sociedades sob nosso controle, bem como profissionais que pretendemos atrair para 

nossa equipe). 
 

 Condições: A outorga das opções, bem como a possibilidade de seu posterior exercício pelo 

Beneficiário, ficam integralmente condicionados, sob condição resolutiva, (i) à manutenção de vínculo 
contratual, em caráter ininterrupto, de prestação de serviços entre a Companhia e o Beneficiário pelo 

período de 01 (um) ano contado a partir da data de celebração do correspondente contrato de prestação 

de serviços e de outorga de opção, bem como (ii) ao integral cumprimento do período de carência 
observadas as demais disposições do Programa de Opção IV. 

 
 Datas de exercício: O exercício das opções outorgadas poderá ocorrer a qualquer tempo pelos 

beneficiários até o prazo máximo de 05 (cinco) anos da data de celebração, entre a Companhia e o 

Beneficiário, do contrato de prestação de serviços e de outorga de opção. 
 

 Prazo de Exercício: As Opções II poderão ser exercidas a qualquer momento dentro do prazo de 

cinco anos a contar da(s) data(s) em que o for possível o respectivo exercício. O exercício das opções 

poderá ser realizado de forma total ou parcial, facultando-se aos Beneficiários a realização de exercícios 
parciais consecutivos. 

 
 Condições de Permanência: exercício das opções fica integralmente condicionado à manutenção 

de vínculo contratual, em caráter ininterrupto, de prestação de serviços entre a Companhia e o 

Beneficiário pelo período de 01 (um) ano contado a partir da data de celebração do correspondente 

contrato de prestação de serviços e de outorga de opção, bem como ao integral cumprimento do período 
de carência observadas as demais disposições do Programa de Opção IV. 

 
 Rescisão: a Companhia poderá rescindir os contratos de outorga de opções a Companhia poderá 

rescindir os contratos de outorga de opções na hipótese de inadimplemento contratual por parte do 

Beneficiário, seja total ou parcial, hipótese em que, caso ocorrida antes do decurso do período de 



 

 

carência, acarretará o cancelamento imediato da totalidade das Opções II outorgadas ao Beneficiário, ou 

na hipótese de não ocorrência de exercício, em sua integralidade, no prazo de 5 (cinco) anos a contar da 

data de assinatura do respectivo contrato de outorga de opção, sendo certo que as opções não exercidas 
até o referido prazo serão imediatamente canceladas. 

 
Programa de Opção V 
 
Nosso Conselho de Administração aprovou, no âmbito do referido Plano II, o Quinto Programa de Opção 
de Compra de Ações, em 08 de março de 2018 (“Programa de Opção V”), bem como as listas de 

beneficiários e assinatura dos respectivos contratos com os beneficiários. Adicionalmente, em 08 de 
março de 2018, o Conselho de Administração aprovou que as opções outorgadas no âmbito do Programa 

de Opção V deveriam conferir direitos de subscrição de ações correspondentes a até 0,24505104% do 
total do nosso capital social. 

 

Abaixo estão as principais características do Programa de Opção V: 
 

 Preço de exercício: O preço de exercício para cada Ação será equivalente ao valor médio da 

cotação de fechamento diário de negociação da Ação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, nos 60 (sessenta) 
pregões imediatamente anteriores à data de celebração do respectivo Contrato, podendo tal valor médio 

vir a ser reduzido em até 30% (trinta por cento) a título de desconto, conforme proposta da Diretoria da 

Companhia a ser apreciada pelo Conselho de Administração. 
 

 Correção do Preço de Exercício: anualmente, a contar da data de assinatura do contrato de 

outorga de opção, pela variação positiva do IGP-M ou, em caso de sua extinção, pelo índice nacional que 
reflita a inflação do período, conforme aplicado pela Administração Pública Federal. 

 
 Quantidade de Ações: poderão ser outorgadas opções representativas de até 0,24505104% do 

capital social da Companhia, sendo que, até 30 de setembro de 2018, haviam sido outorgadas 250.000 

opções que estavam em vigor.  

 
 Beneficiários: administradores, empregados e/ou terceiros considerados estratégicos, talentosos. 

 

 Condições: A outorga das Opções, bem como a possibilidade de seu posterior exercício pelo 

respectivo Beneficiário, ficam integralmente condicionados, sob condição resolutiva do estabelecimento 
de vínculo jurídico e da permanência obrigatória e ininterrupta dos Beneficiários, na qualidade de 

empregado, administrador ou prestador de serviço da Companhia ou de sociedade por ela controlada, 

desde a data de celebração do respectivo contrato de outorga de opções de compra de ações de emissão 
da Companhia até o final de cada um dos Períodos de Carência, observadas as demais disposições deste 

Programa V. 
 

 Datas de exercício: O exercício das opções outorgadas poderá ocorrer a qualquer tempo pelos 

beneficiários até o prazo máximo de 05 (cinco) anos da data de celebração, entre a Companhia e o 
Beneficiário, do contrato de prestação de serviços e de outorga de opção. 

 

 Prazo de Exercício: As Opções poderão ser exercidas a qualquer momento dentro do prazo de 

cinco anos a contar da(s) data(s) em que o for possível o respectivo exercício. O exercício das opções 
poderá ser realizado de forma total ou parcial, facultando-se aos Beneficiários a realização de exercícios 

parciais consecutivos. 
 

 Condições de Permanência: exercício das opções fica integralmente condicionado à manutenção 

de vínculo contratual, em caráter ininterrupto, de prestação de serviços entre a Companhia e o 

Beneficiário pelo período de 01 (um) ano contado a partir da data de celebração do correspondente 
contrato de prestação de serviços e de outorga de opção, bem como ao integral cumprimento do período 

de carência observadas as demais disposições do Programa de Opção V. 
 

 Rescisão: automática, independentemente de qualquer aviso, comunicação ou notificação, (i) caso 

o Beneficiário deixe de manter vínculo com a Companhia, na qualidade de empregado, administrador ou 



 

 

prestador de serviços, independentemente do motivo, a qualquer momento entre a data de celebração 

do respectivo Contrato de Outorga de Opções até o final de cada um dos Períodos de Carência, ou (ii) 

após o Exercício de todas as Opções. 
 

Plano de Incentivos Atrelados a Ações 
 

Nossos acionistas aprovaram em assembleia geral extraordinária realizada em 06 de novembro de 2018, 

nosso 1º Plano de Incentivos Atrelados a Ações da Companhia (“Plano Incentivos” e, em conjunto com 
os Planos de Opção, simplesmente “Planos”), o qual estabelece as condições gerais para outorga de 

incentivos aos nossos colaboradores (empregados, administradores e prestadores de serviços), a serem 
indicados pelo nosso Conselho de Administração, tendo por objetivo incentivar e reter profissionais 

considerados estratégicos e alinhados com os nossos objetivos. 
 

As opções outorgadas no âmbito do Plano de Incentivos conferem direitos de subscrição de ações 

correspondentes a até 4% do total de ações do nosso capital social existentes, considerando-se para os 
fins deste limite máximo, inclusive, as outorgas de opções aprovadas pelo nosso Conselho de 

Administração no âmbito dos Planos de Opções. 
 

Seguem abaixo as condições aplicáveis ao único Programa de Incentivos celebrados até o momento no 

âmbito do Plano de Incentivos: 
 

Programa de Incentivos I 
 
 Nosso Conselho de Administração aprovou, no âmbito do referido Plano de Incentivos, o 1º Programa 

de Incentivo Atrelado a Ações – Ações Restritas, em 21 de novembro de 2018 (“Programa de Incentivos”), 
bem como a minuta do contrato de adesão que será oportunamente celebrado com os beneficiários.  

 

Abaixo estão as principais características do Programa de Incentivos: 
 

 Preço de exercício: R$3,40. 

 
 Correção do Preço de Exercício: anualmente, a contar da data de assinatura do contrato de 

outorga de opção, pela variação positiva do IGP-M ou, em caso de sua extinção, pelo índice nacional que 

reflita a inflação do período, conforme aplicado pela Administração Pública Federal. 

 
 Quantidade de Ações: poderão ser outorgadas pelo Conselho de Administração até 500.000 

quinhentas mil ações, sendo que, até a data deste Formulário de Referência, haviam sido outorgadas 

334.0000 ações, que estão em vigor. 
 

 Beneficiários: Diretor e/ou empregado da Companhia e/ou de sociedades coligadas e controladas 

da Companhia que mantenham vínculo estatutário e/ou de emprego com a Companhia e/ou as sociedades 
coligadas e controlada. 

 

 Condições: No momento em que assinarem o contrato de adesão ao Programa de Incentivo, aos 

beneficiários será concedido um direito de receberem um determinado número de nossas ações, de 
acordo com os períodos de carência e percentuais indicados no Programa de Incentivo. Para que sejam 

elegíveis a participar do Progrma de Incentivo, os colaboradores, além de cumprir com os prazos de 
carência, precisarão manter o vínculo estatutário e ou de emprego com a Companhia.  

 

 Datas de exercício: Sujeito à continuidade do vínculo empregatício e/ou estatutário do respectivo 

beneficiário, a transferência da propriedade das ações de nossa emissão será realizada em lotes, 
observadas as condições a seguir:  

 
a) 20% (vinte por cento) das ações outorgadas ao beneficiário serão por nós transferidas após 1 

(um) ano a contar da data de aprovação da outorga pelo Conselho de Administração (“Data Inicial”); 
 

b) 20% (vinte por cento) das ações outorgadas ao beneficiário serão por nós transferidas após 2 



 

 

(dois) anos a contar da Data Inicial; 

 

c) 20% (vinte por cento) das ações outorgadas ao beneficiário serão por nós transferidas após 3 (três) 
anos a contar da Data Inicial; 

 
d) 20% (vinte por cento) das ações outorgadas ao beneficiário serão por nós transferidas após 4 

(quatro) anos a contar da Data Inicial; e 

 
e) 20% (vinte por cento) das ações outorgadas ao beneficiário serão por nos transferidas após 5 (cinco) 

anos a contar da Data Inicial. 
 

 Prazo de Exercício: Os incentivos serão outorgados conforme as datas previstas acima.  

 
 Condições de Permanência: o recebimento dos incentivos fica integralmente condicionado à 

manutenção de vínculo empregatício e/ou estatutário do beneficiário, bem como ao integral cumprimento 

do período de carência observadas as demais disposições do Programa Incentivo. 

 
 Rescisão: automática, independentemente de qualquer aviso, comunicação ou notificação, (i) caso 

o Beneficiário deixe de manter vínculo empregatício e/ou estatutário com a Companhia, 

independentemente do motivo, a qualquer momento entre a data de celebração do respectivo contrato 
de adesão até o final de cada um dos períodos de carência aplicáveis, ou (ii) após o recebimento de todas 

as ações previstas pelo Conselho de Administração. 

 
b. principais objetivos do plano: 

 
Os Planos têm por objetivo permitir que nossos administradores e empregados, bem como terceiros 

considerados estratégicos pela Companhia, adquiram ações ordinárias de nossa emissão, visando alinhar 
interesses dos acionistas aos de seus administradores, executivos e colaboradores e, assim, incentivá-los 

a contribuir substancialmente para o nosso sucesso. Além disso, os Planos têm o objetivo de atrair 

administradores e empregados de alto nível, com a perspectiva de obter ganhos futuros a partir da 
valorização das ações. 

 
c. forma como o plano contribui para esses objetivos: 

 

Ao possibilitar que os empregados, colaboradores e administradores se tornem nossos acionistas, 
esperamos que estes tenham fortes incentivos para se comprometerem efetivamente com a criação de 

valor e exerçam suas funções de maneira a se integrarem aos interesses de nossos acionistas, aos nossos 
objetivos sociais e planos de crescimento, colaborando ativamente para a maximização de nossos lucros. 

 
O oferecimento de incentivos e de opções de compra de ações estimula os beneficiários por meio do seu 

comprometimento com a busca da valorização das ações no médio e longo prazo. Atinge‐ se, ainda, por 

meio deste modelo, o compartilhamento de nossos riscos e ganhos, por meio da valorização das ações 
adquiridas a partir do exercício das opções outorgadas. Adicionalmente, o modelo adotado espera ser 

eficaz como mecanismo de retenção de administradores e empregados, em face, principalmente, do 
compartilhamento da valorização de nossas ações. 

 

d. como o plano se insere na política de remuneração da Companhia 
 

Os Planos representam ferramenta de retenção, no longo prazo, de nossos Administradores, executivos, 
funcionários e terceiros considerados estratégicos. 

 

e. como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio 
e longo prazo 

 
As outorgas de opções de compra de ações e os incentivos realizados com base nos Planos trazem 

mecanismos que permitem o alinhamento de interesses de nossos administradores e empregados em 
diferentes horizontes de tempo. A divisão em lotes anuais e a existência de períodos de carência fazem 



 

 

com que os beneficiários se comprometam com a constante valorização de nossas ações no curto, médio 

e longo prazos. 

 
f. número máximo de ações abrangidas 

 
Limitam-se as outorgas dos Planos de Opções ao máximo de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por 

cento) do nosso capital social. As ações emitidas em decorrência de aumento dentro do limite do capital 

autorizado não estão sujeitas ao direito de preferência estabelecido no artigo 172 da Lei das Sociedades 
por Ações e em nosso acordo de acionistas.  

 
Os incentivos outorgados no âmbito do Plano de Incentivos conferem direitos de subscrição de ações 

correspondentes a até 4% do total de ações do nosso capital social existentes, considerando-se para os 
fins deste limite máximo, inclusive, as outorgas de opções aprovadas pelo nosso Conselho de 

Administração no âmbito dos Planos de Opções. 

 
g. número máximo de opções a serem outorgadas 

 
Cada opção assegura ao beneficiário o direito de adquirir uma ação ordinária de nossa emissão. Sendo 

assim, a quantidade de opções outorgadas está atrelada ao limite de diluição descrito no item “f” acima. 

Na data deste Formulário de Referência, a quantia referente aos Planos de Opções corresponde a 
5.258.872 opções, enquanto a quantia relativa ao Plano de Incentivo corresponde a 4.674.553. 

 
h. condições de aquisição de ações 

 
As opções tornar-se-ão exercíveis da forma descrita no item “a” acima. 

 

i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 
 

O preço de exercício das opções de compra outorgadas a ser pago pelos respectivos beneficiários do 
Plano I será de (i) R$3,03 para as outorgas deliberadas pelo nosso Conselho de Administração em 21 de 

dezembro de 2010, 12 de janeiro de 2011 e 23 de maio de 2011; e (ii) R$3,40 para as outorgas 

deliberadas pelo nosso Conselho de Administração em 23 de fevereiro de 2012, ajustado anualmente, a 
partir da data de celebração dos respectivos contratos de outorga, pela variação do IGP-M. O preço de 

exercício das opções de compra outorgadas a ser pago pelos respectivos beneficiários dos Programas de 
Opção I e II do Plano II será de R$3,40, ajustado anualmente pela variação do IGP-M, a partir da data 

de celebração dos respectivos contratos de outorga. 

 
O preço de exercício para cada ação do Programa de Opção III será equivalente ao valor médio da 

cotação de fechamento diário de negociação da ação de emissão da Companhia na B3 nos 30 (trinta) 
pregões imediatamente anteriores à data de celebração do respectivo contrato de outorga de opção entre 

a Companhia e o Beneficiário, podendo tal valor médio vir a ser reduzido em até 20% (vinte por cento) 
a título de desconto, conforme proposta da Diretoria da Companhia a ser apreciada pelo Conselho de 

Administração, e será ajustado anualmente pela variação do IGP-M, a partir da data de celebração dos 

respectivos contratos de outorga. 
 

O preço de exercício para cada ação do Programa de Opção IV será equivalente ao valor médio da cotação 
de fechamento diário de negociação da ação de emissão da Companhia na B3 nos 30 (trinta) pregões 

imediatamente anteriores à data de celebração do respectivo contrato de outorga de opção entre a 

Companhia e o Beneficiário, podendo tal valor médio vir a ser reduzido em até 20% (vinte por cento) a 
título de desconto, conforme proposta da Diretoria da Companhia a ser apreciada pelo Conselho de 

Administração. 
 

O preço de exercício para cada Ação do Programa de Opção V será equivalente ao valor médio da cotação 
de fechamento diário de negociação da Ação na B3, nos 60 (sessenta) pregões imediatamente anteriores 

à data de celebração do respectivo Contrato, podendo tal valor médio vir a ser reduzido em até 30% 

(trinta por cento) a título de desconto, conforme proposta da Diretoria da Companhia a ser apreciada 
pelo Conselho de Administração. 

 



 

 

Tais valores visam alinhar os interesses dos beneficiários e sua capacidade de gerar valor para nossos 

acionistas, na medida em que os seus ganhos serão ampliados na medida em que as ações de nossa 

emissão se valorizem no mercado. 
 

j. critérios para fixação do prazo de exercício 
 

As opções poderão ser exercidas a qualquer tempo pelo beneficiário, até o prazo máximo de cinco anos 

contados do decurso de cada um dos períodos de carência, sob pena de decadência do direito, conforme 
descrito no item 13.4 (a) acima. O exercício das opções deverá ser formalizado por carta registrada 

enviada para o endereço de nossa sede ou por outro documento escrito no qual nossa ciência seja 
certificada, na forma de nosso estatuto social. Os prazos para exercício no âmbito dos Planos foram 

definidos com base em práticas de mercado e buscam (i) alinhar os interesses dos beneficiários de curto, 
médio e longo prazo aos da Companhia; e (ii) evitar o exercício/recebimento precoce das opções/ações.  
 

k. forma de liquidação 
 

Uma vez comunicado o exercício da opção, o preço de exercício poderá ser pago pelo beneficiário em até 
20 dias úteis contados da data de nossa ciência do exercício da opção. O exercício da opção poderá ser 

realizado de forma total ou parcial, facultando-se aos beneficiários a realização de exercícios parciais 

consecutivos. 
 

As ações correspondentes às opções exercidas pelos beneficiários são emitidas e o aumento de capital 
correspondente, sempre no limite do capital autorizado, é homologado pelo Conselho de Administração. 

Também podemos utilizar as ações de nossa emissão mantidas em tesouraria para fazer frente ao 
exercício de opções. 

No caso do Programa de Incentivos, a transferência dos lotes de ações devidos em razão do término de 

um determinado período de carência será realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
término do respectivo período de carência. 

 
l. restrições à transferência das ações 

 

Os Planos não estabelecem restrições à transferência de ações. No entanto, a transferência de ações por 
administradores que sejam beneficiários dos Planos está sujeita às restrições regulamentares aplicáveis 

à Companhia e a todos os seus acionistas. 
 

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 

extinção do plano 
 

Os Planos e seus respectivos Programas de Opção, conforme o caso, podem ser alterados ou mesmo 
extintos por nosso Conselho de Administração. Não obstante a competência do Conselho de 

Administração, nenhuma decisão pode alterar: (i) o limite de ações objeto dos Planos; e (ii) os direitos e 
obrigações adquiridos pelo beneficiário, relativos a qualquer outorga dos Planos e seus respectivos 

Programas de Opção, conforme o caso. 

O Programa de Incentivo, o seu respectivo regulamento e os contratos de adesão eventualmente 
celebrados poderão ser extintos e/ou cancelados, a qualquer tempo, por decisão do nosso Conselho de 

Administração, sendo mantidos, todavia, os direitos já adquiridos em sua vigência. 
Caso venham a ser feitas modificações em nossa estrutura acionária, incluindo eventual desdobramento, 

grupamento, bonificação em ações, emissão de ações por capitalização de lucros ou reservas, ou 

operação análoga que resulte na emissão de novas ações sem a efetiva contribuição de recursos para o 
capital social da Companhia, nosso Conselho de Administração deverá proceder aos ajustes pertinentes 

às modificações ocorridas nas ações objeto das opções de compra não exercidas pelos seus titulares. 
 

n. efeitos da saída do beneficiário da Companhia sobre seus direitos previstos no plano 
de remuneração baseado em ações 

 

 
 

 



 

 

Plano I 

 

Os contratos de outorga de opções de ações no âmbito do Plano I serão automaticamente rescindidos, 
independentemente de qualquer comunicação às partes: (i) caso o beneficiário deixe de manter 

vínculo com a Companhia; (ii) após o exercício de todas as opções; ou (iii) na hipótese de não 
ocorrência de nenhuma das hipóteses de exercício no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de 

assinatura do respectivo contrato de outorga de opções. 

 
Plano II – Programa I 

 
Os contratos de outorga de opções de ações no âmbito do Plano II – Programa I serão automaticamente 

rescindidos, independentemente de qualquer comunicação às partes: 
 

(a) caso os beneficiários deixem de manter o vínculo com nossa Companhia, salvo em caso 

de desligamento ou resolução do vínculo por iniciativa de nossa Companhia, sem justa 
causa; 

(b) após o exercício de todas as opções; ou 
(c) na hipótese de não verificação de nenhuma das hipóteses de exercício no prazo de cinco anos 

a contar da data de assinatura dos contratos de opção respectivos. 

 
No caso de dispensa dos beneficiários por iniciativa da Companhia com justa causa, ou de pedido de 

demissão ou de renúncia dos beneficiários, estes perderão automática e irrevogavelmente o direito de 
exercer as opções cujo período de exercício ainda não tenha transcorrido integralmente, sem direito a 

qualquer indenização a ser paga pela Companhia ou qualquer de seus acionistas em virtude da perda do 
referido direito, sem prejuízo de outras verbas previstas em lei. 

 

Na hipótese de falecimento, aposentadoria ou invalidez permanente e devidamente comprovada dos 
beneficiários (total ou parcial, desde que incapacitante para o desempenho das suas funções na 

Companhia), ocorrida antes de transcorrido qualquer dos períodos de exercício, a Companhia 
compromete-se a manter em vigor o equivalente a 50% (cinquenta por cento) das opções cujo respectivo 

período ainda não tenha transcorrido para exercício pelos beneficiários ou seus herdeiros legais (no caso 

de falecimento). As demais opções serão revogadas de pleno direito, independentemente de qualquer 
notificação ou pagamento de indenização aos beneficiários. 

 
“Justa Causa” deverá, além dos casos previstos na legislação, significar (i) insolvência do Beneficiário; (ii) 

o desempenho de atividade ou aprovação não autorizados, por parte do Beneficiário, de quaisquer 

questões para as quais haja necessidade de aprovação de outros membros da Companhia, do Conselho 
de Administração ou do Diretor Presidente de acordo com o Estatuto Social; (iii) fraude, desvio ou 

apropriação indébita de qualquer bem da Companhia e de suas subsidiárias (conjuntamente designadas 
o “Grupo de Empresas”), uso inadequado do nome de qualquer membro do Grupo de Empresas, ou de 

maneira a prejudicar intencionalmente a imagem de qualquer membro do Grupo de Empresas; (iv) 
negociação no próprio nome do Beneficiário ou no nome de Terceiros sem a devida autorização da 

Companhia, se isso for considerado, dentro dos limites do razoável, um ato cometido contra os interesses 

do Grupo de Empresas ou que afete adversamente as atividades desempenhadas pelo Beneficiários para 
o Grupo de Empresas; (v) condenação criminal do Beneficiário ou uma declaração de culpa ou ausência 

de defesa em qualquer acusação de ato criminoso (exceção às violações de trânsito rotineiras), a menos 
que com relação a qualquer condenação criminal, o Beneficiário consiga demonstrar de maneira 

razoavelmente satisfatória para o Conselho, que a condenação foi determinada injustamente; (vi) prática 

intencional pelo Beneficiário de atos em conflito de interesses com a Companhia; (vii) violação substancial, 
pelo Beneficiário, de qualquer das outras disposições de seu Contrato ou qualquer ato de má conduta 

dolosa e/ou culposa ou negligência dolosa e/ou culposa no cumprimento das tarefas atribuídas ao 
Beneficiário; (viii) qualquer dependência química do Beneficiário não prescrita por médicos; (ix) violação, 

pelo Beneficiário do Código de Ética e Conduta da Companhia ou políticas similares da Companhia que 
se apliquem ao Beneficiário; (x) a adoção de comportamentos pelo Beneficiário os quais, de acordo com 

o entendimento razoável da Companhia e seus controladores, possam ser considerados materialmente 

prejudiciais à Companhia ou qualquer uma de suas subsidiárias diretas ou indiretas, ou que possa causar 
efeitos econômicos ou de qualquer outra natureza adversos às operações e à reputação da Companhia 

ou qualquer uma de suas subsidiárias diretas ou indiretas; e (xi) caso o Beneficiário não dedique o tempo 



 

 

e esforços necessários para o desempenho de suas atividades e tampouco o esforço esperado para a 

realização de suas obrigações como executivo da Companhia e não cumpra completamente com suas 

obrigações previstas na lei, no Estatuto Social. 
 

Na hipótese de os beneficiários serem desligados da Companhia sem justa causa, assim também 
consideradas as hipóteses de Justa Causa: (i) os direitos ainda não exercíveis de acordo com o presente, 

na data do seu desligamento, passarão a ser automaticamente exercíveis, e (ii) os direitos já exercíveis, 

na data do seu desligamento, poderão ser exercidos, no prazo estabelecidos, após o que tais direitos 
restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização. 

 
Plano II – Programa II 

 
Os contratos de outorga de opções de ações no âmbito do Plano II – Programa II serão automaticamente 

rescindidos, independentemente de qualquer comunicação às partes: (i) após o exercício de todas as 

opções; ou (ii) na hipótese de não ocorrência de nenhuma das hipóteses de exercício no prazo de 5 
(cinco) anos a contar da data de assinatura do respectivo contrato de outorga de opções. 

 
Plano II – Programa III 

 

Os contratos de outorga de opções de ações no âmbito do Plano II – Programa III serão automaticamente 
rescindidos, independentemente de qualquer aviso, comunicação ou notificação, (i) caso o Beneficiário 

deixe de manter vínculo com a Companhia, na qualidade de empregado ou administrador, 
independentemente do motivo, a qualquer momento entre a data de celebração do 

respectivo contrato de outorga de opções até o final de cada um dos períodos de carência, 
ou (ii) após o exercício de todas as opções. 

 

Plano II – Programa IV 
 

A saída dos beneficiários da Companhia não gera efeitos nas opções outorgada pelo Programa IV. Os 
contratos de outorga de opções de ações no âmbito do Plano II – Programa IV poderão ser rescindidos 

pela Companhia na hipótese de inadimplemento contratual por parte do Beneficiário, seja total ou parcial, 

hipóteses em que, caso ocorrida antes do decurso do Período de Carência (conforme definido no 
Programa IV) acarretará o cancelamento imediato da totalidade das Opções outorgadas ao Beneficiário. 

Os contratos também serão rescindidos caso o Beneficiário não exerça as opções que lhe forem 
outorgadas, em sua integralidade, no prazo de até 05 (cinco) anos após o decurso do Período de Carência 

(conforme definido no Programa IV), sendo certo que as opções não exercidas até o referido prazo serão 

imediatamente canceladas. 
 

Plano II – Programa V 
 

A condição para a outorga das opções referentes ao Programa V, bem como a possibilidade do posterior 
exercício, ficam condicionadas, sob condição resolutiva, do estabelecimento do vínculo jurídico e da 

permanência obrigatória e ininterrupta dos beneficiários, na qualidade de empegados, administradores 

ou prestadores de serviço da Companhia, desde a data de contratação até o final dos períodos de 
carência. Nesse sentido, a rescisão da outorga será automática, independentemente de qualquer aviso, 

comunicação ou notificação, caso o beneficiário deixe de manter vínculo com a Companhia (como 
empregado, administrador e prestador de serviços), independentemente do motivo. 

 

Plano de Incentivos 
 

A condição para se tornar elegível ao Plano de Incentivos, bem como a possibilidade de recebimento das 
ações ao final dos períodos de carência ficam condicionadas ao estabelecimento do vínculo empregatício 

e/ou estatutário e da permanência obrigatória e ininterrupta dos beneficiários, na qualidade de nosso 
diretor e/ou empregado e/ou de sociedades coligadas e controladas por nós, que mantenham vínculo 

estatutário e/ou de emprego conosco e/ou com as nossas sociedades coligadas e controladas  

 
  



 

 

13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos 

exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração 

e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo1: 
 

Os valores indicados em relação ao exercício de 2019 são estimados. As outorgas de opções/incentivos 
são definidas pelo Conselho de Administração com base no desempenho individual de cada participante 

durante o exercício, de modo que não é possível assegurar que tais valores estimados serão efetivamente 

observados. 
 

Exercício 2019 (previsto) 
 

Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações e Programa de Incentivos Atrelados a Ações 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                       
1 A remuneração dos Conselheiros que fazem parte da Diretoria Estatutária está considerada na 

coluna “Diretoria Estatuária”. 

 Conselho da 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Número de Membros 
8,5 7,7 

Número de Membros Remunerados 
7,5 6,7 

Em relação a cada outorga de opções de compra de 
ações 

N/A N/A 

Data de outorga N/A N/A 

Quantidade de opções outorgadas N/A N/A 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis N/A N/A 

Prazo máximo para exercício das opções   N/A N/A  

Prazo de restrição à transferência das ações N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício de cada um dos 
seguintes grupos de opções 

N/A N/A 

- em aberto no início do exercício social N/A N/A 

- perdidas durante o exercício social N/A N/A 

- exercidas durante o exercício social N/A N/A 

- expiradas durante o exercício social N/A N/A 

Valor justo das opções na data da outorga N/A N/A 

Diluição potencial em caso de exercício de todas as 
opções outorgadas 

N/A N/A 



 

 

Exercício 2018  

 

Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações e Programa de Incentivos Atrelados a Ações 
 

 
Conselho da 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Número de Membros 6,5 4 

Número de Membros Remunerados 6,5 3 

Em relação a cada outorga de opções de compra de ações N/A N/A 

Data de outorga 
N/A 08/03/2018 e 

02/04/2018 

Quantidade de opções outorgadas N/A 350.000 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis 

N/A 20.000 em 

02/04/2019; 

50.000 em 

08/03/2019;  

20.000 em 

02/04/2020; 

50.000 em 

08/03/2020; 

20.000 em 

02/04/2021; 

50.000 em 

08/03/2021; 

20.000 em 

02/04/2022; 

50.000 em 

08/03/2022; 

20.000 em 

02/04/2023; 

50.000 em 

08/03/2023 

Prazo máximo para exercício das opções N/A  

Prazo de restrição à transferência das ações 

N/A 30 dias antes das 

divulgações de 

resultados pela 

Companhia 

Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes 

grupos de opções 

N/A 
 



 

 

 

Exercício 2017 

 
Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações 

 

- em aberto no início do exercício social N/A 250.000 

- perdidas durante o exercício social N/A 0 

- exercidas durante o exercício social N/A 0 

- expiradas durante o exercício social N/A N/A 

Valor justo das opções na data da outorga 
N/A R$18,49 e 

R$23,90 

Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções 

outorgadas 

N/A 
N/A¹ 

 Conselho da 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Número de Membros 5,00 4,67 

Número de Membros Remunerados 
5,00 

4,67 

Em relação a cada outorga de opções de compra de ações 

 

 

Data de outorga 
N/A 

05/07/2017 

Quantidade de opções outorgadas 
N/A 

150.000 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis 

N/A 30.000 em 
05/07/2018; 
30.000 em 

05/07/2019; 
30.000 em 

05/07/2020; 
30.000 em 
05/07/2020 

Prazo máximo para exercício das opções 
N/A  

Prazo de restrição à transferência das ações 

N/A 30 dias antes das 
divulgações de 
resultados pela 

Companhia 

Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes 
grupos de opções 

N/A 
 

- em aberto no início do exercício social 
N/A 

80.000 

- perdidas durante o exercício social 
N/A 

0 

- exercidas durante o exercício social 
N/A 

80.000 

- expiradas durante o exercício social 
N/A 

N/A 

Valor justo das opções na data da outorga 
N/A 

R$7,97 

Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções 
outorgadas 

N/A 
N/A¹ 



 

 

 

 

Exercício 2016 
 

Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações 
 

 
(1) Não aplicável em razão da existência de ações em tesouraria que serão entregues aos 

beneficiários em caso de exercício das opções. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Conselho da 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Número de Membros 5,00 2,00 

Número de Membros Remunerados 5,00 2,00 

Em relação a cada outorga de opções de compra de ações N/A  

Data de outorga N/A  

Quantidade de opções outorgadas N/A  

Prazo para que as opções se tornem exercíveis N/A 
80.000 em 

05/12/2016; 

Prazo máximo para exercício das opções   N/A N/A  

Prazo de restrição à transferência das ações N/A 

30 dias antes das 

divulgações de 

resultados pela 

Companhia 

Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes 

grupos de opções 
N/A  

- em aberto no início do exercício social N/A 400.000 

- perdidas durante o exercício social N/A 240.000 

- exercidas durante o exercício social N/A 80.000 

- expiradas durante o exercício social N/A N/A 

Valor justo das opções na data da outorga N/A R$0,91 

Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções 

outorgadas 
N/A N/A¹ 



 

 

13.6 - Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria 

estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte 

conteúdo2:  
 

Exercício 2018 
 

                                       
2 Para evitar a duplicidade, os valores computados como remuneração dos membros do conselho de 
administração devem ser descontados da remuneração dos diretores que também façam parte daquele 
órgão. 

 
Conselho da 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Número de Membros 6,5 4 

Número de Membros Remunerados 6,5 3 

Opções ainda não exercíveis N/A  

i) quantidade N/A 598.000 

ii) data em que se tornarão exercíveis 

N/A 05/07/2018, 

08/03/2019,  

05/07/2019, 

08/03/2020, 

05/07/2020, 

08/03/2021, 

05/07/2021, 

08/03/2022, 

05/07/2022 e 

08/03/2023 

iii) prazo máximo para exercício das opções 

N/A 05/07/2023, 

08/03/2024, 

05/07/2024, 

08/03/2025, 

05/07/2025, 

08/03/2026, 

05/07/2026, 

08/03/2027 

05/07/2027 e 

08/03/2028 

iv) prazo de restrição à transferência das ações N/A 30 dias antes das 

divulgações de 



 

 

 

 

  

resultados pela 

Companhia 

v) preço médio ponderado de exercício N/A R$12,87 

vi) valor justo das opções no último dia do exercício social N/A R$13,27 

Opções exercíveis   

i) quantidade N/A N/A 

ii) prazo máximo para exercício das opções N/A N/A 

iii) prazo de restrição à transferência das ações N/A N/A 

iv) preço médio ponderado de exercício N/A N/A 

v) valor justo das opções no último dia do exercício social N/A N/A 

vi) valor justo do total das opções no último dia do exercício social N/A N/A 



 

 

13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração 

baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 

últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:  
 

Exercício 2018 
 

 

Exercício 2017 

 

  
Conselho da 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Nº total de membros 6,5 4 

Nº de membros remunerados 6,5 3 

Em relação às opções exercidas   

i) número de ações N/A 62.000 

ii) preço médio ponderado de exercício N/A R$7,12 

iii) valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de 

mercado das ações relativas às opções exercidas 
N/A R$1.962.300 

Em relação às ações entregues informar    

i) número de ações N/A 62.000 

ii) preço médio ponderado de aquisição N/A R$7,12 

iii) valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de 

mercado das ações adquiridas 
N/A R$1.962.300 

  
Conselho da 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 

Nº total de membros 5,00 4,67 

Nº de membros remunerados 5,00 4,67 

Em relação às opções exercidas   

i) número de ações N/A 80.000 

ii) preço médio ponderado de exercício N/A R$3,35 

iii) valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas 

N/A R$446.800 

Em relação às ações entregues informar    

i) número de ações N/A 150.000 



 

 

 

Exercício 2016 

 

 
 

  

ii) preço médio ponderado de aquisição N/A R$ 8,77 

iii) valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas 

N/A R$1.564.500 

  
Conselho da 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 

Nº total de membros 5,00 2,00 

Nº de membros remunerados 5,00 2,00 

Em relação às opções exercidas   

i) número de ações N/A 80.000 

ii) preço médio ponderado de exercício N/A 3,35 

iii) valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas 

N/A 196.800,00 

Em relação às ações entregues informar     

i) número de ações N/A N/A 

ii) preço médio ponderado de aquisição N/A N/A 

iii) valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas 

N/A N/A 



 

 

13.8 - Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados 

divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor 

das ações e das opções, indicando, no mínimo: 
 

a. modelo de precificação 
 

O valor de mercado das opções concedidas é estimado usando o modelo Black-Scholes de precificação 

de opções para cada um de nossos programas. Todos os nossos programas foram precificados no 
momento de sua concessão, e as despesas associadas a esses programas são reconhecidas no nosso 

resultado, de acordo com a precificação e durante o prazo esperado de exercício. 
 

b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio 
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, 

dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco 

 

 

c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de 

exercício antecipado 

 
No caso do Conselho de Administração, o vesting de 100% das opções ocorreu já na data de publicação 

do anúncio de encerramento da oferta pública primária de ações (“Publicação”), sendo certo, porém, 
que somente 40% das opções podem ser exercidas a partir da data da Publicação, 30% a partir do 

primeiro aniversário subsequente e 30% a partir do segundo aniversário subsequente. Já no caso da 

Diretoria Estatutária, o vesting das opções, bem como a possibilidade do respectivo exercício, ocorre de 
maneira parcial, em lotes de 20%, na data da Publicação e ao longo dos quatro aniversários 

subsequentes. Assim, 20% das opções são objeto de vesting e podem ser exercidas a partir da data da 
Publicação, 20% a partir do primeiro aniversário subsequente, 20% a partir do segundo aniversário 

subsequente, 20% a partir do terceiro aniversário subsequente e, finalmente, 20% a partir do quarto 
aniversário subsequente. 

 

Com relação aos incentivos, as ações serão por nós outorgadas durante cinco anos, sendo que o número 
total de ações a serem transferidas devem respeitar os seguintes percentuais: 20% das ações 

outorgadas ao beneficiário após um ano da data de aprovação do incentivo pelo Conselho de 
Administração (“Data Inicial”), 20% das ações outorgadas ao beneficiário após dois anos da Data Inicial, 

20% das ações outorgadas ao beneficiário após três anos da Data Inicial, 20% das ações outorgadas 

  
Conselho da 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 

Preço das Ações R$9,07 R$9,07 

Preço de Exercício R$7,14 R$7,14 

Taxa Livre de Risco -1,68% -1,68% 

Volatilidade Anualizada Esperada 25,5% 25,5% 

Dividendos Esperados 0% 0% 

Duração do Programa em Anos 5 5 

Valor Justo das Opções na Data da Outorga (R$/ação) R$7,97 R$7,97 



 

 

ao beneficiário após quatro anos da Data Inicial e 20% das ações outorgadas ao beneficiário após cinco 

anos da Data Inicial. 

 
d. forma de determinação da volatilidade esperada 

 
O método de cálculo da volatilidade histórica foi baseado no histórico de empresas similares 

negociadas em bolsa. 

 
e. se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo 

 
Não aplicável. 

 
  



 

 

 

13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou 

no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo 
emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle 

comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho 
fiscal, agrupados por órgão. 

 

As participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por nossos 
administradores, direta ou indiretamente, agrupados por órgão, em 31 de dezembro de 2018, estão 

indicadas abaixo: 
 

 
 

13.10 - Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho 
de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma 

de tabela:  
 

Não oferecemos planos de previdência aos membros do nosso Conselho de administração ou aos diretores 

estatutários.  
 

 
  

  
Ações Ordinárias de emissão da 

Companhia 

Opções de Compra de Ações 

emitidas pela Companhia 

Conselho de Administração 26.524.376 171.970 

Diretoria Estatutária 15.335.722 560.000 

Órgãos Técnicos e Consultivos N/A N/A 

Conselho Fiscal N/A N/A 



 

 

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal 
Valores anuais 

 
  Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Nº de membros 4 4,67 2 6,5 5 5 N/A N/A N/A 

Nº de membros 
remunerados 

3 4,67 2 6,5 5 5 N/A N/A N/A 

Valor da maior 
remuneração(Reais) 

2.412.653,19 1.818.566,05 1.276.037,61 237.378,05 182.456,40 174.000,00 N/A N/A N/A 

Valor da menor 
remuneração(Reais) 

1.660.409,22 610.915,60 855.426,94 113.248,80 113.272,80 108.000,00 N/A N/A N/A 

Valor médio da 
remuneração(Reais) 

1.903.478,15 1.135.432,10 1.065.732,28 153.378,29 158.422,48 121.200,00 N/A N/A N/A 

 

 

Observação 
 

Diretoria Estatutária 

31/12/2018 (1) O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/ Nº02/2018, conforme demonstrado 
no item 13.16 do Formulário de Referência. 
(2) Calculamos o valor médio da remuneração dividindo o valor total da remuneração do órgão, informado no item 13.2 do Formulário de 
Referência, pelo número de membros remunerados deste órgão. 
 

 
31/12/2017 (1) O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2018, conforme demonstrado 

no item 13.16 do Formulário de Referência. 
(2) Calculamos o valor médio da remuneração dividindo o valor total da remuneração do órgão, informado no item 13.2 do Formulário de 
Referência, pelo número de membros remunerados deste órgão. 

31/12/2016 (1) O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/ Nº02/2018, conforme demonstrado 
no item 13.16 do Formulário de Referência. 
(2) Calculamos o valor médio da remuneração dividindo o valor total da remuneração do órgão, informado no item 13.2 do Formulário de 
Referência, pelo número de membros remunerados deste órgão. 

 



 

 

 
Conselho de Administração 

31/12/2018 (3) O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/ Nº02/2018, conforme demonstrado 
no item 13.16 do Formulário de Referência. 
(4) Calculamos o valor médio da remuneração dividindo o valor total da remuneração do órgão, informado no item 13.2 do Formulário de 
Referência, pelo número de membros remunerados deste órgão. 

 

31/12/2017 (1) (1) O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/ Nº02/2018, conforme demonstrado 
no item 13.16 do Formulário de Referência. 
(2) Calculamos o valor médio da remuneração dividindo o valor total da remuneração do órgão, informado no item 13.2 do Formulário de 
Referência, pelo número de membros remunerados deste órgão. 

 

31/12/2016 (1) (1) O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/ Nº02/2018, conforme demonstrado 
no item 13.16 do Formulário de Referência. 

(2) (2) Calculamos o valor médio da remuneração dividindo o valor total da remuneração do órgão, informado no item 13.2 do Formulário de 

Referência, pelo número de membros remunerados deste órgão. 
 



 

 
 

13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso 

de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras 

para o emissor. 
 

Não possuímos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem 
mecanismos de remuneração ou indenização para nossos administradores em caso de destituição do 

cargo ou de aposentadoria. 
 

 

 
 

13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total 
de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de 

administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas 

aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam 
desse assunto. 

 
Exercício de 2018 

 
  Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

fiscal 

Número de Membros 6,5 4 N/A 

Número de Membros – Parte 
Relacionada aos Controladores 

2 1 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no 
exercício 

996.958,91 5.710.434,45 N/A 

Valor  da remuneração  total  atribuída  

a  partes  relacionadas  ao controlador 
no órgão no exercício 

295.705,20 2.412.653,19 N/A 

% da Remuneração total do órgão 29,66% 42,25% N/A 

 
Exercício de 2017 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal (1) 

Número de Membros 5 4,67 N/A 

Número de Membros – Parte 
Relacionada aos Controladores 2 1 

N/A 

Valor da remuneração total do órgão 
no exercício 

792.112,38 3.406.296,30 
N/A 

Valor da remuneração total atribuída a 
partes relacionadas ao controlador no 
órgão no exercício 

295.729,20 1.818.566,05 
N/A 

% da Remuneração total do órgão 
37,34% 53,39% 

N/A 

(1) A Companhia não possui Conselho Fiscal instalado. 
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Exercício de 2016 

 
 

 

 
  

  Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal (1) 

Número de Membros 5 2 N/A 

Número de Membros – Parte 
Relacionada aos Controladores 

2 1 N/A 

Valor da remuneração total do órgão 
no exercício 

606.000,00 2.131.464,55 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a 
partes relacionadas ao controlador no 
órgão no exercício 

282.000,00 1.276.037,61 N/A 

% da Remuneração total do órgão 46,53% 59,87% N/A 

(1) A Companhia não possui Conselho Fiscal instalado. 
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13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no 

resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da 

diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não 
a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria 

prestados. 
 

Não há valores reconhecidos no nosso resultado como remuneração de membros do Conselho de 
administração, da diretoria estatutária ou do Conselho fiscal, por qualquer razão que não a função que 

ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados. 
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13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no 

resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de 

controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da 
diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a 

que títulos tais valores foram atribuídos a tais indivíduos  
 

Não há valores reconhecidos nos nossos resultados de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades 
sob controle comum e de nossas controladas, como remuneração de membros de nosso Conselho de 

Administração, da diretoria estatutária ou do Conselho Fiscal. 
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13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes. 
 

No item 13.2 deste Formulário de Referência, informamos o número de membros do nosso conselho de 

administração e de nosso conselho fiscal. Para tanto, o cálculo do número de membros de cada órgão foi 
apurado nos termos do Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2018, aferindo-se o número de membros em cada 

mês do exercício, somando o resultado de todos os meses e dividindo pelo número de meses do exercício, 
obtendo assim, uma média anual do nº de membros dos órgãos de administração. Nos últimos três 

exercícios sociais e no exercício social corrente o cálculo dos membros do nosso Conselho de 
Administração e da nossa Diretoria se deu conforme demonstrado a seguir: 

 

Diretoria: 
 

Previsto em 2019: 
 

MESES 
Nº DE Nº DE 

MEMBROS MEMBROS REMUNERADOS 

Janeiro 5 4 

Fevereiro 5 4 

Março 5 4 

Abril 5 4 

Maio 9 8 

Junho 9 8 

Julho 9 8 

Agosto 9 8 

Setembro 9 8 

Outubro 9 8 

Novembro 9 8 

Dezembro 9 8 

TOTAL 92 80 

MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 7,7 6,7 

 
Em 2018: 
 

MESES 
Nº DE Nº DE 

MEMBROS MEMBROS REMUNERADOS 

Janeiro 4 3 

Fevereiro 4 3 

Março 4 3 

Abril 4 3 

Maio 4 3 

Junho 4 3 

Julho 4 3 

Agosto 4 3 

Setembro 4 3 

Outubro 4 3 



 

133 
 

Novembro 4 3 

Dezembro 4 3 

TOTAL 48 36 

MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 4,0 3,0 

 
Em 2017: 
 

MESES 
Nº DE Nº DE 

MEMBROS MEMBROS REMUNERADOS 

Janeiro 2 2 

Fevereiro 2 2 

Março 2 2 

Abril 2 2 

Maio 6 6 

Junho 6 6 

Julho 6 6 

Agosto 6 6 

Setembro 6 6 

Outubro 6 6 

Novembro 6 6 

Dezembro 6 6 

TOTAL 56 56 

MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 4,67 
 

4,67 

 
Em 2016: 
 

MESES 
Nº DE Nº DE 

MEMBROS MEMBROS REMUNERADOS 

Janeiro 2 2 

Fevereiro 2 2 

Março 2 2 

Abril 2 2 

Maio 2 2 

Junho 2 2 

Julho 2 2 

Agosto 2 2 

Setembro 2 2 

Outubro 2 2 

Novembro 2 2 

Dezembro 2 2 

TOTAL 24 24 
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MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 
2 2 

 
Conselho de Administração: 
 
Previsto em 2019: 
 

MESES 
Nº DE Nº DE 

MEMBROS MEMBROS REMUNERADOS 

Janeiro 7 6 

Fevereiro 7 6 

Março 7 6 

Abril 9 8 

Maio 9 8 

Junho 9 8 

Julho 9 8 

Agosto 9 8 

Setembro 9 8 

Outubro 9 8 

Novembro 9 8 

Dezembro 9 8 

TOTAL 102 90 

MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 8,5 7,5 

 

Em 2018: 
 

MESES 
Nº DE Nº DE 

MEMBROS MEMBROS REMUNERADOS 

Janeiro 5 5 

Fevereiro 5 5 

Março 5 5 

Abril 7 7 

Maio 7 7 

Junho 7 7 

Julho 7 7 

Agosto 7 7 

Setembro 7 7 

Outubro 7 7 

Novembro 7 7 

Dezembro 7 7 

TOTAL 78 78 

MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 6,5 6,5 

 
Em 2017: 
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MESES 
Nº DE Nº DE 

MEMBROS MEMBROS REMUNERADOS 

Janeiro 5 5 

Fevereiro 5 5 

Março 5 5 

Abril 5 5 

Maio 5 5 

Junho 5 5 

Julho 5 5 

Agosto 5 5 

Setembro 5 5 

Outubro 5 5 

Novembro 5 5 

Dezembro 5 5 

TOTAL 60 60 

MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 
5 5 

 
Em 2016: 
 

MESES 
Nº DE Nº DE 

MEMBROS MEMBROS REMUNERADOS 

Janeiro 5 5 

Fevereiro 5 5 

Março 5 5 

Abril 5 5 

Maio 5 5 

Junho 5 5 

Julho 5 5 

Agosto 5 5 

Setembro 5 5 

Outubro 5 5 

Novembro 5 5 

Dezembro 5 5 

TOTAL 60 60 

MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 
5 5 
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 26/04/2019 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 26/04/2019 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – MINUTA CONSOLIDADA DO ESTATUTO SOCIAL CONTEMPLANDO AS ALTERAÇÕES 

PROPOSTAS  
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

CNPJ/MF: 10.215.988/0001-60 / NIRE: 35300359569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

ESTATUTO SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 
 

Artigo 1° - A Companhia de Locação das Américas (“Companhia”), que adota o nome de fantasia de 

“Unidas”, é uma sociedade por ações de capital autorizado, regida pelo presente Estatuto Social (“Estatuto 
Social”) e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 

Parágrafo 1º - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo 
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), sujeitam-se a 

Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às 
disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”). 

Parágrafo 2º - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições 

estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste 

Estatuto Social. 

Artigo 2° - A Companhia tem sede social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alameda 

Santos, nº 438, Bairro Paraíso, CEP: 01.418-000 e domicílio legal na cidade de Belo Horizonte, Estado de 

Minas Gerais, na Rua Amoroso Costa, 348, Bairro Santa Lúcia, CEP: 30.350-570. 

Parágrafo Único - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, 
escritórios ou estabelecimentos de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional ou no 

exterior, sem autorização prévia do Conselho de Administração. 

Artigo 3° - A Companhia tem por objeto social (i) a atividade de locação de veículos nacionais e 
importados, com ou sem motorista, e (ii) a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou 

acionista. 

Artigo 4° - A Companhia tem prazo de duração indeterminado. 

 
CAPÍTULO II 

CAPITAL SOCIAL 
 

Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 2.006.289.984,08 (dois bilhões, seis milhões, duzentos 

e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), totalmente subscrito e 
integralizado, dividido em 149.243.137 (cento e quarenta e nove mil, duzentas e quarenta e três mil, 

cento e trinta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

Parágrafo 1º - O capital social da Companhia é representado exclusivamente por ações ordinárias. 

Parágrafo 2º - Cada ação ordinária nominativa confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações 
das Assembleias Gerais da Companhia. 

 
Parágrafo 3º - Todas as ações da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, em nome 

de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com 

a qual a Companhia mantém contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição 
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depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade 
das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os 

limites máximos fixados pela CVM. 

 
Parágrafo 4º - Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes beneficiárias. 

 
Parágrafo 5º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de 

uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. 
 

Parágrafo 6º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, 

na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da 
Companhia, que pode ser exercido no prazo legal, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º 

deste Estatuto Social. 
 

Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R$1.500.000.000,00 

(um bilhão e quinhentos mil reais) independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do 
Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, 

prazo e forma de sua integralização. 

Parágrafo 1º - Ocorrendo subscrição de novas ações em aumento de capital com integralização em bens, 
o respectivo laudo de avaliação deverá ser previamente aprovado pela Assembleia Geral, ouvido o 

Conselho Fiscal, caso instalado. 
 

Parágrafo 2º - Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia poderá, mediante deliberação do 

Conselho de Administração, emitir ações ordinárias, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em 
ações ordinárias. 

Parágrafo 3º - A critério da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o caso, poderá 

ser excluído o direito de preferência ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações 
ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita 

mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de 
aquisição de controle, nos termos da lei, e, no caso do Conselho de Administração, dentro do limite do 

capital autorizado. 

 
Artigo 7º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias 

ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem diminuição do capital 
social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Artigo 8º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com plano 
aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra ou subscrição de ações, sem direito de 

preferência para os acionistas, em favor dos administradores, empregados e colaboradores, podendo 
essa opção ser estendida aos administradores e empregados das sociedades Controladas pela 

Companhia, direta ou indiretamente. 

Artigo 9º - Todo aquele que adquirir ou alienar ações de emissão da Companhia, ainda que já seja 
acionista ou grupo de acionistas, é obrigado a divulgar, mediante comunicação (i) à Companhia, e esta à 

CVM, às bolsas de valores em que forem negociados os valores mobiliários de sua emissão; e (ii) à CVM, 

a aquisição ou alienação de ações que ultrapasse, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco 
por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, do capital social da 

Companhia. 

Parágrafo Único - Igual dever terão os titulares de debêntures ou de outros títulos e valores mobiliários 
conversíveis em ações e bônus de subscrição que assegurem a seus titulares a aquisição de ações nos 

percentuais previstos neste artigo. Sem prejuízo das demais cominações previstas em lei e na 
regulamentação da CVM, o acionista que descumprir esta obrigação terá suspensos seus direitos, na 

forma do artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações e do Artigo 30 deste Estatuto Social, ressalvados 
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os direitos essenciais previstos no artigo 109 da Lei das Sociedades por Ações, cessando a suspensão tão 
logo cumprida a obrigação.  

CAPÍTULO III 

ADMINISTRAÇÃO 
 

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 10 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, de 

acordo com os poderes conferidos pelo presente Estatuto Social, pela Lei das Sociedades por Ações e 
pela regulamentação aplicável. 

Artigo 11 - A posse dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, 

efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição 
à cláusula compromissória referida no Artigo 50 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos 

requisitos legais aplicáveis. 

Parágrafo 1º - Os administradores deverão, imediatamente após a investidura no cargo, comunicar à 

Companhia, suas controladoras ou controladas, nestes dois últimos casos, desde que se trate de 
companhias abertas, a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia, 

de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus Derivativos. 
 

Parágrafo 2º - Para os fins deste Estatuto Social, “Derivativos” significa títulos e valores mobiliários 
negociados em mercados de liquidação futura ou outros ativos tendo como lastro ou objeto valores 

mobiliários de emissão da Companhia. 

Parágrafo 3º - Os administradores da Companhia deverão aderir à política de divulgação de ato ou fato 

relevante e à política de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia, mediante assinatura 
do respectivo termo de adesão. 

Artigo 12 - O Conselho de Administração poderá criar comitês técnicos ou consultivos para assessorá-lo 

na administração da Companhia, com objetivos e funções definidos. 
 

Parágrafo 1º - A Companhia terá (i) um Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, (ii) um Comitê de 
Compliance, (iii) um Comitê de Seminovos, (iv) um Comitê de Gestão de Pessoas, (v) um Comitê Rent a 
Car e (vi) um Comitê de Gerenciamento de Frotas. Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as 

normas aplicáveis aos referidos comitês, incluindo função, composição, prazo de gestão, remuneração e 
funcionamento. 

Parágrafo 2º - Serão aplicáveis aos membros dos comitês as mesmas obrigações e vedações impostas 

aos administradores da Companhia pela Lei e por este Estatuto Social. 

Parágrafo 3º - O Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, órgão de assessoramento vinculado ao conselho 
de administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo que ao menos 1 (um) será 

conselheiro independente da Companhia, e ao menos 1 (um) deverá ter reconhecida experiência em 
assuntos de contabilidade societária. 

Parágrafo 4º - O mesmo membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos poderá acumular ambas as 

características referidas no parágrafo terceiro. 

Parágrafo 5º - As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos estarão definidas 
em seu regimento interno, aprovado pelo conselho de administração. 

Parágrafo 6º - Competirá ao Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, entre outras matérias:  

(i) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; 

(ii) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; 
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(iii) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia; 
(iv) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; 

(v) avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas 

internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas; e 
(vi) possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de 

dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, 
inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade 

da informação. 
 

Parágrafo 7º - O Comitê Rent a Car (RAC), órgão consultivo de suporte ao Conselho de Administração, 

será composto por 3 (três) membros e terá, entre outras funções, a de auxiliar e fazer recomendações à 

diretoria executiva e ao conselho de administração da Companhia, de suas subsidiárias e de suas 
franquias, incluindo, mas não se limitando, (i) à elaboração de plano de negócios; (ii) a avaliação das 

condições de mercado do segmento de RAC; (iii) à estratégias de preço e atuação; (iv) ao 
acompanhamento e monitoria das atividades do segmento de RAC; e (v) às matérias que lhe forem 

submetidas pela Diretoria ou Conselho de Administração, bem como sobre aquelas que considerar 
relevantes. 

Parágrafo 8º - O Comitê de Gerenciamento de Frotas, órgão consultivo de suporte ao Conselho de 

Administração, será composto por 3 (três) membros e terá, entre outras funções, a de auxiliar e fazer 

recomendações à diretoria executiva e ao conselho de administração da Companhia e de suas 
subsidiárias, incluindo, mas não se limitando, (i) à elaboração de plano de negócios; (ii) à avaliação das 

condições de mercado do segmento de Terceirização e Gestão de Frotas; (iii) a estratégias de preço e 
atuação; (iv) ao acompanhamento e monitoramento das atividades do segmento de Terceirização e 

Gestão de Frotas; e (v) às matérias que lhe forem submetidas pela diretoria executiva ou conselho de 
administração, bem como sobre aquelas que considerar relevantes. 

Artigo 13 – A Assembleia Geral Ordinária fixará um limite de remuneração anual global dos 

administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição 

entre seus membros. 
 

SEÇÃO II - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Artigo 14 - O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 05 (cinco) e, no máximo, 09 (nove) 

membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos, 
sendo permitida a reeleição.  

Parágrafo 1º - Dos membros do conselho de administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), 

o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, devendo a caracterização dos indicados ao 
conselho de administração como conselheiros independentes ser deliberada na assembleia geral que os 

eleger. Também será(ão) considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante 
faculdade prevista pelo artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações, sem prejuízo da 

definição constante do Artigo 41 deste Estatuto, na hipótese de haver acionista controlador. 

Parágrafo 2º -  Será considerado conselheiro independente, aquele  Conselheiro que: (i) não tem qualquer 
vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não é acionista controlador, cônjuge ou 

parente até segundo grau daquele, ou não é ou não foi, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade 

ou entidade relacionada ao acionista controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino 
e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou 

Diretor da Companhia, do acionista controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não é 
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude 

que implique perda de independência; (v) não é funcionário ou administrador de sociedade ou entidade 

que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique 
perda de independência; (vi) não é cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da 
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Companhia; e (vii) não recebe outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de 
Conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição). 

Parágrafo 3º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o resultado 

gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro 
imediatamente superior. 

Parágrafo 4º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante 

assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração dentro 

de 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição. Os membros do Conselho de Administração poderão 
ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos 

respectivos cargos e no exercício de suas funções, até a investidura de seus sucessores, exceto se de 
outra forma for deliberado pela Assembleia Geral. 

Parágrafo 5º - Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação ilibada, não podendo ser 

eleitos, salvo mediante dispensa expressa da Assembleia Geral que os elegerem, aqueles que: (i) 
ocuparem cargos em sociedades consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) possuírem ou 

representarem interesses conflitantes com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto pelos 

membros do Conselho de Administração caso se configurem, posteriormente, os fatores de impedimento 
indicados neste parágrafo. 

 
Parágrafo 6º - Os membros do Conselho de Administração não poderão ter acesso a informações ou 

participar de reuniões do Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenham ou 
representem interesses conflitantes com os da Companhia, ficando expressamente vedado o exercício do 

seu direito de voto. 

 
Parágrafo 7º - Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-se do exercício de suas 

funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo no caso 
de licença concedida pelo próprio Conselho de Administração. 

Parágrafo 8º - Os cargos de presidente do conselho de administração e de diretor presidente ou principal 

executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. 

Artigo 15 - O Conselho de Administração terá 01 (um) Presidente e 01 (um) Vice-Presidente, que serão 
eleitos pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração 

que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância naqueles 

cargos. 
 

Artigo 16 - O Conselho de Administração reunir-se-á, (i) ordinariamente todo mês; e (ii) 
extraordinariamente, sempre que convocado por quaisquer de seus membros, mediante comunicação, 

por telegrama, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outra forma escrita (com a devida confirmação 

de recebimento) entregue com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contendo a data, horário e 
a pauta dos assuntos a serem tratados. 

Parágrafo 1º - Não poderão ser aprovados nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia 

assuntos que não tenham sido incluídos na pauta apresentada na convocação da respectiva reunião, 
exceto se de outra forma acordado pela totalidade dos conselheiros da Companhia. 

Parágrafo 2º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação com 

a presença da maioria dos seus membros, e, em segunda convocação, por qualquer número. 

Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades de convocação previstas neste artigo, será 
considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros. 

Parágrafo 4º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável 

da maioria dos membros presentes, incluindo aqueles que tenham manifestado seu voto na forma do 
artigo 17, parágrafo 1º deste Estatuto Social. 
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Parágrafo 5º - Na hipótese de empate nas deliberações caberá ao Presidente do Conselho de 

Administração, além do voto próprio, o voto de qualidade ou, conforme o caso, ao membro do Conselho 

de Administração que o estiver substituindo. 

Artigo 17 - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de 

Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do 

Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de 
Administração ou, na sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros 

do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário. 
 

Parágrafo 1º - No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o 

respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta dos assuntos a serem 
tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do 

Conselho de Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado. 
Ocorrendo a ausência temporária do Presidente, do Vice-Presidente ou de qualquer outro membro do 

Conselho de Administração, este poderá ser representado nas reuniões do Conselho de Administração 
por outro membro do Conselho de Administração indicado por escrito, o qual, além de seu próprio voto, 

expressará o voto do Conselheiro temporariamente ausente. 

 
Parágrafo 2º - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração, o 

substituto será nomeado, para completar o respectivo mandato, por Assembleia Geral. Em caso de 
vacância da maioria dos cargos, convocar-se-á imediatamente a Assembleia Geral para proceder à eleição 

dos substitutos que completarão o mandato dos substituídos. Para os fins deste parágrafo, ocorre a 

vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, ausência superior a 30 (trinta) 
dias ou invalidez. 

Parágrafo 3º - A renúncia ao cargo de conselheiro será feita mediante comunicação escrita à Companhia, 

dirigida ao Presidente do Conselho de Administração ou, no caso de renúncia do Presidente do Conselho 
de Administração, aos acionistas, tornando-se eficaz perante a Companhia a partir do momento da 

entrega da comunicação e, perante terceiros, após a publicação do arquivamento do documento de 
renúncia na Junta Comercial. 

 

Artigo 18 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da 
Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, ou outros meios 

de comunicação, sendo que tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. 
Nesse caso, os Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho poderão expressar 

seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio eletrônico digitalmente 

certificado. 
 

Parágrafo 1º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os 
Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas 

do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem 
remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se manifestado na forma do artigo 17, parágrafo 

1º deste Estatuto Social, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de 

Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo 
o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. 

 
Parágrafo 2º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas 

de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir 

efeitos perante terceiros. 
 

Parágrafo 3º - O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com 
a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado 

a estes, entretanto, o direito de voto. 
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Artigo 19 - Sem prejuízo das demais competências previstas em lei, compete ao Conselho de 

Administração: 

 
(i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, zelando por sua boa execução; 

(ii) convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente; 
(iii) manifestar-se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à Assembleia Geral; 

(iv) eleger e destituir a Diretoria e fixar-lhe as atribuições e a remuneração, bem como deliberar sobre 
a alteração do número de membros e composição, observadas as disposições aplicáveis neste Estatuto 

Social e na legislação aplicável; 

(v) distribuir entre os Conselheiros e Diretores, individualmente, a parcela da remuneração anual global 
dos administradores fixada pela Assembleia Geral;  

(vi) aprovar a criação de comitês técnicos ou consultivos para assessorar o Conselho de Administração;  
(vii) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria, bem como sobre as 

demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária e 

submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido de cada exercício social; 
(viii) aprovar o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia, eventuais projetos de 

expansão e programas de investimento, bem como acompanhar a sua execução;  
(ix) apreciar os resultados trimestrais da Companhia; 

(x) aprovar (i) qualquer aquisição ou alienação de participação no capital social de qualquer 
Controlada, afiliada ou qualquer outra sociedade ou consórcio e (ii) a criação e extinção de subsidiárias 

e Controladas, no País ou no exterior;  

(xi) aprovar a contratação de obrigações financeiras pela Companhia e suas controladas cujo valor, 
individualmente considerado, seja superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais); 

(xii) fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, 
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração pela Companhia e sobre 

quaisquer outros atos que julgar necessário;  

(xiii) aprovar a política de recursos humanos e critérios de remuneração, direitos e vantagens dos 
administradores e empregados da Companhia;  

(xiv) outorgar opções de compra de ações a seus administradores e empregados, sem direito de 
preferência para os acionistas nos termos dos planos aprovados em Assembleia Geral, nos termos do 

Artigo 8º deste Estatuto Social; 

(xv) escolher e destituir auditores independentes;  
(xvi) submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital acima do limite do capital 

autorizado, ou com integralização em bens, bem como de reforma do Estatuto Social; 
(xvii) autorizar a emissão de ações ou debêntures conversíveis em ações dentro do limite do capital 

autorizado, debêntures não conversíveis em ações ou outros títulos ou valores mobiliários, bem como 
emissões para a captação de recursos, tais como notes, commercial papers ou outros de uso comum no 

mercado, deliberando sobre as suas condições de emissão e resgate, podendo, ainda, excluir (ou reduzir 

prazo) o direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis 
dentro do capital autorizado cuja convocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou (ii) subscrição 

pública ou (iii) permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos 
na lei aplicável;  

(xviii) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para cancelamento ou permanência 

em tesouraria, bem como sobre sua revenda, recolocação no mercado ou cancelamento, observadas as 
normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis; 

(xix) declarar dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital próprio, nos 
termos da Lei das Sociedades por Ações e demais leis aplicáveis;  

(xx) aprovar a prestação de quaisquer garantias;  
(xxi) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de 

ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia por meio de parecer prévio 

fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição 
de ações, que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de 

aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos 
potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações 
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sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à 
Companhia; (iv) a respeito de alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis 

no mercado; e (v) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as 

informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; 
(xxii) deliberar sobre qualquer outra matéria que lhe seja submetida pela Diretoria; 

(xxiii) aprovar a aquisição ou alienação de quaisquer ativos, incluindo imóveis (seja em uma única 
transação ou em uma série de transações relacionadas), pela Companhia e/ou qualquer subsidiária por 

valor superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), caso tal aquisição ou alienação não estejam 
previstas no plano anual de negócios ou no orçamento anual da Companhia;  

(xxiv) aprovar a criação de ônus, encargos ou outra garantia real sobre os ativos da Companhia e/ou de 

suas subsidiárias fora do curso normal das atividades da Companhia e/ou de suas subsidiárias, conforme 
o caso, por valor superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);  

(xxv) aprovar a celebração, alteração e/ou extinção de contrato de qualquer natureza, com clientes, 
fornecedores e/ou prestadores de serviços, cujo valor individual do respectivo contrato seja superior a 

100% (cem por cento) do patrimônio líquido da Companhia e/ou de suas controladas; 

(xxvi) aprovação de obrigações ou de despesas, pela Companhia, em montante superior a 10% (dez por 
cento) do previsto no orçamento anual da Companhia; e 

(xxvii) a contratação ou assunção de, ou a prática de qualquer ato que torne a Companhia ou qualquer 
uma de suas controladas responsável por qualquer endividamento que faça com que a razão de Dívida 

Líquida/EBITDA da Companhia, calculado em bases trimestrais e considerando os valores de EBITDA dos 
últimos 12 (doze) meses, seja maior do que 3,25 (três vírgula vinte e cinco); e 

(xxviii) aprovar as seguintes transações entre a Companhia e suas partes relacionadas, exceto as suas 

afiliadas: (a) contratos de mútuo/empréstimo; (b) alienação de veículos até o valor de R$12.000.000,00 
por ano, desde que os preços praticados estejam de acordo com os preços mínimos definidos no mês da 

venda pelo Comitê de Seminovos; (c) alienação e locação de veículos para Colaboradores, desde que 
respeitados os termos e as condições previstos na Política de Benefícios vigente na época da venda; e 

(d) aquisição de peças e serviços, até o valor de R$4.000.000,00 por ano, desde que respeitados os 

termos e as condições previstos na Política de Compras vigente na época da aquisição. (Para os fins deste 
artigo: (i) considera-se afiliada qualquer pessoa jurídica controlada, direta ou indiretamente, pela 

Companhia; e (ii) consideram-se partes relacionadas os acionistas, diretores e membros do Conselho de 
Administração da Companhia, bem como seus respectivos cônjuges, irmãos, ascendentes ou 

descendentes de primeiro ou segundo grau, ou quaisquer entidades em que acionistas, diretores 

estatutários e membros do Conselho de Administração da Companhia possam eleger, por lei, acordo de 
voto ou outra forma de contrato, 1 (um) ou mais diretores estatutários ou membros do Conselho de 

Administração), ou tenham influência sobre a direção das atividades sociais ou orientação de seus 
órgãos). 

 

Parágrafo Único - Os membros do Conselho de Administração que também sejam Diretores deverão 
abster-se de votar nas matérias previstas nos incisos (v), (xiii) e (xiv) deste artigo 19, sem prejuízo de 

outras restrições impostas por lei. 

Artigo 20 - Compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, representar o 
Conselho de Administração nas Assembleias Gerais. 

 

SEÇÃO III - DA DIRETORIA 
 

Artigo 21 - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo 02 (dois) e no máximo 09 (nove) 
membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, autorizada a 

cumulação de funções por um mesmo Diretor, sendo designado 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor 

Financeiro, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor Head de Rent a Car (RAC) e 5 
(cinco) Diretores sem designação específica. 

 
Artigo 22 – Os Diretores serão eleitos pelo voto da maioria dos membros do Conselho de Administração, 

tendo mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo dispensados de prestar caução 
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como garantia de sua gestão. Os diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo 
de posse no livro competente e permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus 

sucessores. 

 
Parágrafo 1º - Os Diretores podem ser destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração. 

 
Parágrafo 2º - Ocorrendo vaga na Diretoria, seja por renúncia, destituição, impedimento ou ausência 

temporária, competirá ao Conselho de Administração, em até 10 (dez) dias contados da data da vacância, 
eleger o seu substituto para o prazo de mandato remanescente e caberá ao Diretor Presidente exercer 

as funções do cargo de diretoria vago até a respectiva eleição do substituto, exceto nos casos de vacância 

do cargo de Diretor Financeiro ou de Diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios, cujas 
funções poderão ser cumuladas pelo Diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios ou pelo 

Diretor Financeiro, respectivamente, conforme o caso, sem a necessidade de nova eleição, até o fim do 
mandato. 
 

Parágrafo 3º - Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) 
dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pela própria 

Diretoria. 
 

Artigo 23 - A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo convocada pelo 
Diretor Presidente ou por qualquer dos demais Diretores, e a reunião somente será instalada com a 

presença da maioria de seus membros. 

 
Parágrafo 1º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, 

videoconferência ou outros meios de comunicação, sendo que tal participação será considerada presença 
pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria deverão expressar seus votos por meio 

de carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. 

 
Parágrafo 2º - No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com base na pauta dos 

assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao 
Diretor Presidente, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento 

pelo Diretor Presidente. Ocorrendo a ausência temporária do Diretor Presidente ou de qualquer outro 

membro da Diretoria, este poderá ser representado nas reuniões da Diretoria por outro Diretor indicado 
por escrito, o qual, além de seu próprio voto, expressará o voto do Diretor temporariamente ausente, 

devendo, contudo, observar o disposto no artigo 26 deste Estatuto Social a respeito da representatividade 
da sociedade. 

 
Parágrafo 3º - Ao término da reunião deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os 

Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da 

Diretoria. Os votos proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou 
que tenham se manifestado na forma do parágrafo 1º deste artigo, deverão igualmente constar no Livro 

de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme 
o caso, contendo o voto do Diretor, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. 

 

Artigo 24 - As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes 
em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma do artigo 23, parágrafo 2º deste Estatuto 

Social. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Diretor Presidente o voto de qualidade. 
 

Artigo 25 - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de 
todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei ou por este Estatuto 

Social, seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício 

de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de ordinária 
administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições deste 

Estatuto Social quanto à forma de representação, à alçada para a prática de determinados atos, e a 
orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração. 
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Parágrafo 1º - Compete exclusivamente à Diretoria: 

 
a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da 
Assembleia Geral; 

b) elaborar e propor ao Conselho de Administração, o plano anual de negócios e o orçamento anual 
da Companhia, eventuais projetos de expansão e programas de investimento e cumprir e fazer cumprir 

as suas diretrizes; 
c) representar a Companhia, em conformidade com as atribuições e poderes estabelecidos neste 

Estatuto Social, pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração; 

d) deliberar sobre a abertura, transferência e/ou encerramento de filiais, escritórios ou 
estabelecimentos de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional ou no exterior; 

e) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração 
e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta 

de destinação dos lucros apurados no exercício anterior; 

f) aprovar contratações de obrigações financeiras observados os limites das competências atribuídas 
ao Conselho de Administração; e 

g) deliberar sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou 
do Conselho de Administração. 

 

Parágrafo 2º - Compete ao Diretor Presidente, além de exercer constante coordenação das atividades 

dos Diretores e de dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da 

Companhia: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades da Companhia; (ii) 
implementar as diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais e nas 

reuniões do Conselho de Administração e Diretoria; (iii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, com 
direito a voto, inclusive o de qualidade; (iv) traçar as diretrizes empresariais, jurídicas, políticas, 

corporativas e institucionais no desenvolvimento das atividades da Companhia; (v) exercer a supervisão 

geral das competências e atribuições da Diretoria; (vi) exercer outros poderes e atribuições que não 
forem conferidos aos demais diretores e as que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos pelo 

Conselho de Administração.  

Parágrafo 3º - Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser 
estabelecidas: (i) substituir o Diretor Presidente em suas atribuições em suas ausências e impedimentos; 

(ii) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza 
financeira e contábil da Companhia e sociedades controladas, incluindo a gestão das áreas de tesouraria, 

aplicação e captação de recursos, controle de recebíveis e de contas a pagar, de orçamento e controle 

das operações e de planejamento, incluindo a preparação do orçamento da Companhia; (iii) participar 
das negociações para aquisições, fusões, associações, etc. com outras empresas, visando ao crescimento 

e consolidação dos negócios, sempre que solicitado; e (iv) conduzir atividades delegadas pelo Presidente 
Executivo, quando solicitado. 

Parágrafo 4º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios, dentre outras 

atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i) representar a Companhia perante os órgãos de 
controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações 

aos investidores, à CVM, Banco Central do Brasil, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus 

valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de 
capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; (ii) participar das decisões sobre viabilidade 

de novos negócios da Companhia; e (iii) participar das negociações para aquisições, fusões, associações, 
etc. com outras empresas, visando ao crescimento e consolidação dos negócios, sempre que solicitado. 

Parágrafo 5º - Compete ao Diretor Head de Rent a Car (RAC) dentre outras atribuições que lhe venham 

a ser estabelecidas: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades da Companhia, 
suas subsidiárias e franquias, relacionadas ao Segmento de RAC; (ii) implementar as diretrizes e o 

cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais e nas reuniões do Conselho de 
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Administração e Diretoria relacionadas ao Segmento de RAC; (iii) avaliar as condições de mercado do 
segmento de RAC; e (iv) representar a Companhia perante os órgãos de controle e do Segmento de RAC. 

Artigo 26 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: 

a) por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente; ou 

b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador devidamente constituído nos termos do 
parágrafo 1º deste artigo; ou  

c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, devidamente constituídos nos termos do parágrafo 1º deste 

artigo; ou 
d) por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto, nas hipóteses dos itens (a) e/ou (c) do Parágrafo 3º 

abaixo. 
 

Parágrafo 1º - As procurações outorgadas pela Companhia devem ser assinadas necessariamente pelo 

Diretor Presidente, mas sempre em conjunto com o Diretor Financeiro, Diretor de Relações com 
Investidores e Novos Negócios ou Diretor Head de Rent a Car, exceto quando estiverem relacionadas à 

representação da Companhia para os fins da alínea “d” do Parágrafo 3º desse artigo, situação em que as 

procurações poderão ser outorgadas pela Companhia mediante assinatura isolada do Diretor Presidente, 
devendo em todos os casos conter poderes específicos e prazo de vigência não superior a 01 (um) ano, 

vedado o substabelecimento (exceto se autorizado expressamente em qualquer procuração outorgada), 
ressalvado, em qualquer caso, a outorga de procurações para fins judiciais. 

Parágrafo 2º - Em suas ausências ou impedimentos temporários, os Diretores serão substituídos por 

procurador devidamente constituído nos termos previstos no parágrafo 1º acima. 

Parágrafo 3º - Não obstante o disposto acima, para atos que obriguem a Companhia: 

a) Em valores até R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) em uma única operação ou em uma série 
de operações interligadas, a Companhia será representada: (i) por quaisquer 2 (dois) Diretores em 

conjunto; (ii) por quaisquer dos Diretores em conjunto com um procurador devidamente constituído na 
forma prevista neste Estatuto Social; ou (iii) por 2 (dois) procuradores, em conjunto, devidamente 

constituídos na forma prevista neste Estatuto Social; 

b) Para atos que obriguem a Companhia em valores que excedam a R$10.000.000,00 (dez milhões 
de reais) em uma única operação ou em uma série de operações interligadas, a Companhia será 

representada somente pela assinatura, em conjunto, do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro, 
excetuados aqueles atos diretamente ligados à consecução do objeto social da Companhia, quais sejam, 

a assinatura de contratos de locação de veículos em que a Companhia figure como parte locadora, caso 

em que a Companhia será representada na forma da alínea “a” acima; 
c) Para atos que obriguem a Companhia em obrigações financeiras cujo valor, individualmente 

considerado, seja superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais) e que sejam aprovados pelo 
Conselho de Administração nos termos do item (xi) do artigo 19 deste Estatuto, (i) por quaisquer 2 (dois) 

Diretores em conjunto; (ii) por quaisquer dos Diretores em conjunto com um procurador devidamente 
constituído na forma prevista neste Estatuto Social; ou (iii) por 2 (dois) procuradores, em conjunto, 

devidamente constituídos na forma prevista neste Estatuto Social; e 

d) Para atos de representação da Companhia perante órgãos, repartições e entidades públicas, 
federais, estaduais ou municipais, incluindo Detrans e Ciretrans, relativos à transferência de veículos; ou 

perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho; ou para representação da Companhia em 
processos judiciais, administrativos e arbitrais, para prestar esclarecimentos em depoimentos, na 

qualidade de preposto ou testemunha, (i) por 1 (um) diretor; ou (ii) por 1 (um) procurador, devidamente 

constituído na forma prevista neste Estatuto Social. 
 

Parágrafo 4º - Na hipótese de não haver consenso entre o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro, com 
relação à prática de qualquer ato e/ou a assinatura de qualquer documento que obrigue a Companhia 

nos termos do parágrafo 3º acima a decisão será levada à deliberação extraordinária do Conselho de 
Administração. 
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Artigo 27 – É vedado à Diretoria, nos termos deste Estatuto Social e da lei praticar atos que dependam 
de prévia aprovação ou autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o 

caso, antes de obtida a respectiva aprovação ou autorização. 

Parágrafo Único - São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, 
quaisquer atos praticados por Conselheiros, Diretores, procuradores ou empregados em operações ou 

negócios estranhos ao objeto social, tais como aval, fiança, hipoteca, caução, penhor, endosso ou 

quaisquer outras garantias, salvo nas hipóteses de concessão de aval, fiança, hipoteca, caução, penhor, 
endosso ou quaisquer outras garantias da Companhia para as sociedades Controladas direta ou 

indiretamente pela Companhia e vice-versa, hipóteses em que caberá (i) à Diretoria permitir 
expressamente a concessão de tais garantias, cujos valores, individualmente considerados, sejam 

limitados a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais), e (ii) ao Conselho de Administração permitir 

expressamente a concessão de tais garantias, cujos valores, individualmente considerados, sejam 
superiores a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais). 

CAPÍTULO IV 

ASSEMBLEIAS GERAIS 
 

Artigo 28 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao 
término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, 

observadas em sua convocação, instalação e deliberação, as prescrições legais pertinentes e as 

disposições do presente Estatuto Social. 
 

Parágrafo 1º - As reuniões das Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias 
corridos de antecedência em primeira convocação, e 08 (oito) dias de antecedência, em segunda 

convocação, se necessária.  
 

Parágrafo 2º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, 

que indicará o secretário e, no caso de sua ausência ou impedimento, por qualquer membro do Conselho 
de Administração, ou na ausência destes, por qualquer diretor presente escolhido pelos acionistas. 

 
Parágrafo 3º - Será considerada regular, independentemente das formalidades de convocação, a 

Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. 

 
Artigo 29 - Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá apresentar até 24 (vinte e quatro) 

horas antes da data da realização da respectiva Assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição 
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 

da Lei das Sociedades por Ações e/ou relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de 

ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente 
datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral; e (ii) instrumento de mandato, 

devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto Social, na hipótese de representação do 
acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de 

documentos que comprovem sua identidade. 
 

Parágrafo 1º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há 

menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira 
ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos. 

Parágrafo 2º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei 

e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos entre os presentes, não se 
computando os votos em branco. 

 
Parágrafo 3º - As atas das Assembleias deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, 

inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas, observado o disposto 

no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 
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Parágrafo 4º - A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas 
representando, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia, 

salvo quando a lei exigir quórum mais elevado e observadas as disposições deste Estatuto Social; e, em 

segunda convocação, com qualquer número de acionistas. 

Artigo 30 - A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos, inclusive do direito de voto, do 

acionista que deixar de cumprir qualquer obrigação imposta pela Lei das Sociedades por Ações, por sua 

regulamentação ou por este Estatuto Social. 

Parágrafo 1º - Caberá à Assembleia Geral que aprovar a suspensão dos direitos políticos do acionista 
estabelecer, além de outros aspectos, o alcance da suspensão, sendo vedada a suspensão dos direitos 

de fiscalização e de pedido de informações assegurados em lei. 

Parágrafo 2º - A suspensão de direitos cessará logo que regularizada a obrigação que tenha dado causa 
à referida suspensão. 

Artigo 31 - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei: 

a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 

b) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal, quando instalado; 

c) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim 
como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; 

d) reformar o Estatuto Social; 

e) deliberar sobre qualquer reorganização societária, incluindo operação de fusão, cisão ou 
incorporação (ou de ações) e/ou outra forma de combinação de negócios, na forma da Deliberação CVM 

nº 665, de 04 de agosto de 2011 (ou outra norma que venha a substituí-la ou alterá-la), bem como 
qualquer outra operação com efeitos similares (tais como, dentre outros, drop-down de ativos) 

envolvendo a Companhia ou qualquer uma de suas subsidiárias; 
f) deliberar sobre dissolução, liquidação, extinção, ou autorização para requerimento de recuperação 

judicial ou extrajudicial ou confissão de falência pela ou da Companhia ou qualquer uma de suas 

subsidiárias; 
g) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações; 

h) aprovar a criação e ajustes a planos de outorga de opção de compra de ações aos seus 
administradores e empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim como aos 

administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela 

Companhia; 
i) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre o estabelecimento ou 

alteração da política de dividendos e alocação de lucros e resultados do exercício da Companhia 
(incluindo-se distribuição de dividendos, dentre outros), bem como a declarar e distribuir dividendos em 

montante superior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da Companhia ou juros sobre capital 

próprio em montante superior ao permitido pela legislação aplicável; 
j) deliberar sobre aumento ou redução do capital social, ou emissão de ações ou outros valores 

mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia, exceto quando em conformidade com o 
disposto no artigo 6º deste Estatuto Social; 

k) eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; 
l) deliberar sobre o cancelamento de registro de companhia aberta na CVM; 

m) deliberar a saída da Companhia do Novo Mercado, a qual deverá ser comunicada à B3 por escrito, 

com antecedência prévia de 30 (trinta) dias; 
n) suspender o exercício de direitos dos acionistas, nos termos do artigo 120 da Lei das Sociedades 

por Ações; 
o) escolher empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação nos casos e na 

forma prevista neste Estatuto Social; 
p) aprovar a realização de operações entre a Companhia e partes relacionadas, exceto suas afiliadas, 
que envolvam (a) alienação de veículos que superem o valor de R$12.000.000,00 por ano, desde que os 

preços praticados estejam de acordo com os preços mínimos definidos no mês da venda pelo Comitê de 
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Seminovos; e (b) aquisição de peças e serviços que superem o valor de R$4.000.000,00 por ano, desde 
que respeitados os termos e as condições previstos na Política de Compras vigente na época de aquisição. 

(Para os fins deste artigo: (i) considera-se afiliada qualquer pessoa jurídica controlada, direta ou 

indiretamente, pela Companhia; e (ii) consideram-se partes relacionadas os acionistas, diretores e 
membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como seus respectivos cônjuges, irmãos, 

ascendentes ou descendentes de primeiro ou segundo grau, ou quaisquer entidades em que acionistas, 
diretores estatutários e membros do Conselho de Administração da Companhia possam eleger, por lei, 

acordo de voto ou outra forma de contrato, 1 (um) ou mais diretores estatutários ou membros do 
Conselho de Administração), ou tenham influência sobre a direção das atividades sociais ou orientação 

de seus órgãos); 
q) aquisição, pela Companhia, de outra sociedade que atue no ramo de aluguel de veículos (rental 
company) com frota de mais de 10.000 (dez mil) veículos ou de marca de aluguel de veículos que não 

seja um substituto da marca “Unidas”; 
r) realização, pela Companhia, de oferta pública de ações na qual a avaliação da Companhia utilizada 

para este fim seja inferior a R$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais), pre-money; 

e 
s) recompra ou resgate de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da 

Companhia, exceto pela recompra ou resgate de ações até o limite de 4% (quatro por cento) do seu 
capital social para transferência aos beneficiários dos planos de opção de compra outorgados pela 

Companhia. 
 

CAPÍTULO V 

CONSELHO FISCAL 

 
Artigo 32 - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, 

será composto por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, 

instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor. 
 

Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, 

lavrado em livro próprio. A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à assinatura de 
termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 50 deste 

Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. 

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal deverão, ainda, imediatamente após a posse no cargo, 
comunicar à Companhia a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da 

Companhia, suas controladoras ou controladas, nestes dois últimos casos, desde que se trate de 

companhias abertas, de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive Derivativos. 
 

Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal elegerão seu Presidente na primeira reunião do Conselho 
Fiscal a ser realizada após a sua instalação. 

 
Parágrafo 4º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo 

respectivo suplente. 

 
Parágrafo 5º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente 

ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição 
de membro para o cargo vago. 

 

Parágrafo 6º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele 
que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, estando 

vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da 
administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista controlador ou controlada de concorrente; 
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(b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de 
concorrente ou de acionista controlador ou controlada de concorrente. 

 

Parágrafo 7º - Caso qualquer acionista deseje indicar um ou mais representantes para compor o Conselho 
Fiscal, que não tenham sido membros do Conselho Fiscal no período subsequente à última Assembleia 

Geral Ordinária, tal acionista deverá notificar a Companhia por escrito com até 25 (vinte e cinco) dias de 
antecedência em relação à data da Assembleia Geral que elegerá os Conselheiros, informando o nome, 

a qualificação e o currículo profissional completo dos candidatos.  
 

Artigo 33 - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e 

analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. 
 

Parágrafo 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada 
a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. 

 

Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus 
membros. 

 
Parágrafo 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro 

de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes. 

Artigo 34 - A Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal fixará a sua remuneração, que não será 
inferior, para cada membro em exercício, a um décimo da que, em média, for atribuída a cada Diretor, 

não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. 

 
CAPÍTULO VI 

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

 
Artigo 35 - O exercício fiscal terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, 

quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado. 

 

Parágrafo Único - A administração deverá elaborar, para apresentação com as demonstrações financeiras 
do exercício, proposta de destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância no disposto neste 

Estatuto Social. 
 

Artigo 36 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos 

acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. 
 

Parágrafo 1º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: 

a) 5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da 
reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo 

da reserva legal acrescido do montante de reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 
da Lei das Sociedades por Ações, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória 

a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; 

b) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas, 
não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício, observado o disposto 

no caput deste artigo, o parágrafo 3º abaixo e o artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; 
c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de 

reserva para contingências nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; 
d) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento 

de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações; e 

e) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as prescrições legais. 
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Parágrafo 2º - a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de 
Investimentos”, que terá por finalidade o reforço de caixa para condução dos negócios da Companhia, 

bem como possibilitar o crescimento orgânico da Companhia, e que será formada por 100% (cem por 

cento) do lucro líquido que remanescer após as deduções e destinações legais e estatutárias, salvo se de 
outra forma deliberado pelos acionistas, reunidos em Assembleia Geral. O limite máximo para a 

constituição da Reserva de Investimentos será o montante correspondente ao valor do capital social da 
Companhia subtraído dos saldos das demais reservas de lucros da Companhia, nos termos do artigo 199 

da Lei das Sociedades por Ações, sendo que, atingido esse limite, a Assembleia Geral deliberará sobre a 
aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. 

Parágrafo 3º - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo mínimo obrigatório 

de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuídos ou acrescidos os seguintes 

valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; (ii) importância destinada à formação 
de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, (iii) 

importância decorrente da reversão da reserva de lucros a realizar formada em exercícios anteriores, nos 
termos do artigo 202, inciso II da Lei das Sociedades por Ações. 
  
Parágrafo 4º - O valor do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, 

nos termos da lei. 

 
Parágrafo 5º - O dividendo previsto no parágrafo 4º deste artigo 36 não será obrigatório no exercício 

social em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser o pagamento desse 
dividendo incompatível com a situação financeira da Companhia. Essa situação deverá ser comunicada à 

CVM, no prazo de 05 (cinco) dias contados da realização da Assembleia Geral Ordinária, devidamente 

acompanhada da justificativa apresentada pelo Conselho de Administração e de parecer do Conselho 
Fiscal a respeito. 

 
Artigo 37 - Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da 

Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar aos acionistas, juros sobre o capital próprio, 
observada a legislação aplicável, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório 

previsto neste Estatuto Social. 

 
Parágrafo 1º - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição 

dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas o pagamento de eventual 
saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a 

Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente. 

 
Parágrafo 2º- O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no 

decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho de Administração, no curso do exercício 
social ou no exercício seguinte.  

 

Artigo 38 - A Companhia poderá elaborar balanços semestrais ou em períodos inferiores, e declarar, por 
deliberação do Conselho de Administração: 

 
a) o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço 

semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; 
b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 06 (seis) meses, ou juros sobre capital próprio, 

imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendo pago em cada 

semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital; e 
c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros 

acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados ao valor 
do dividendo obrigatório, se houver. 

 

Artigo 39 - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, 
inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.  
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Artigo 40 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 (três) anos, contados 

da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. 

 
CAPÍTULO VII 

ALIENAÇÃO DE CONTROLE ACIONÁRIO, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA 
ABERTA E SAÍDA DO NOVO MERCADO 

 
Artigo 41 - A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única 

operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição de que o 

adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de 
titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na 

regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento 
igualitário àquele dado ao Acionista Alienante. 

 

Parágrafo 1º - Para os fins deste Artigo 41, entende-se por “controle” e seus termos correlatos o poder 
efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos 

da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação 
acionária detida.  

 
Parágrafo 2º - Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à 

Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada 

desse valor. 
 

Artigo 42 - Após uma operação de alienação de controle da Companhia e da subsequente realização de 
oferta pública de aquisição de ações referida no artigo 41, o adquirente do controle, quando necessário, 

deverá tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 

total das ações da Companhia em circulação, dentro dos 18 (dezoito) meses subsequentes à aquisição 
do controle.  
 
Artigo 43 - Qualquer pessoa física ou jurídica, fundo de investimento ou investidor de outra natureza que 

adquira ou torne-se titular de participação, direta ou indireta, igual ou superior a 20% (vinte por cento) 

do capital social deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de aquisição ou do 
evento que resultou na titularidade, direta ou indireta, de participação igual ou superior a 20% (vinte por 

cento) do total de ações de emissão da Companhia, realizar ou solicitar o registro de, conforme o caso, 
uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o 

disposto na regulamentação aplicável da CVM, o Regulamento do Novo Mercado, outros regulamentos 
da B3 e os termos deste artigo. 
 

Parágrafo 1º - A oferta pública de aquisição de ações deverá observar os seguintes princípios, além de, 
no que couber, outros expressamente previstos na Instrução CVM n. 361, de 05 de março de 2002: (i) 

ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) ser efetivada em leilão a ser realizado 
na B3; (iii) ser lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no Parágrafo 2º deste artigo; e 

(iv) ser paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na oferta pública de aquisição de 

ações de emissão da Companhia. 
 

Parágrafo 2º - O preço de aquisição na oferta pública de aquisição de ações de cada ação de emissão da 
Companhia deverá ser o maior valor entre: (i) 130% do valor justo da Companhia, apurado em laudo de 

avaliação elaborado nos termos do artigo 47 deste Estatuto Social, dividido pelo número total de ações 
de emissão da Companhia;(ii) 130% do preço de emissão de cada uma das ações no último aumento de 

capital realizado mediante distribuição pública ocorrido no período de 24 (vinte e quatro) meses antes da 

realização da oferta pública de aquisição de ações, devidamente atualizado pelo IPCA até o momento do 
pagamento; e (iii) 130% da cotação unitária média ponderada das ações de emissão da Companhia 

durante os 90 (noventa) dias anteriores ao anúncio acerca da realização da oferta pública de aquisição 
de ações.  
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Parágrafo 3º - A realização da oferta pública de aquisição de ações mencionada no caput deste artigo 
não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, 

formular uma oferta pública de aquisição de ações concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. 

 
Parágrafo 4º - A realização da oferta pública de aquisição de ações no caput deste artigo poderá ser 

dispensada mediante voto favorável de acionistas reunidos em Assembleia Geral especialmente 
convocada para este fim, observadas as seguintes regras: (i) a dispensa de realização da oferta pública 

de aquisição de ações será considerada aprovada com o voto da maioria simples dos acionistas presentes, 
seja em primeira ou segunda convocação; e (ii) não serão computadas as ações detidas pelo adquirente 

para fins do quórum de deliberação, conforme item (i) acima. 

 
Parágrafo 5º - O adquirente estará obrigado a atender às eventuais solicitações ou às exigências da CVM 

relativas à oferta pública de aquisição de ações, dentro dos prazos máximos prescritos na regulamentação 
aplicável. 

 

Parágrafo 6º - Na hipótese de o adquirente não cumprir com as obrigações impostas por este artigo, 
inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para a realização ou solicitação do 

registro da oferta pública de aquisição de ações, ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou 
exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral 

Extraordinária, na qual o adquirente não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos 
direitos do adquirente que não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este artigo, conforme 

disposto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, sem prejuízo da responsabilidade do Acionista 

Adquirente por perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das 
obrigações impostas por este artigo. 

 
Parágrafo 7º - Qualquer pessoa física ou jurídica, fundo de investimento ou investidor de outra natureza 

que adquira ou se torne titular de outros direitos, inclusive (i) outros direitos de natureza societária, tais 

como usufruto ou fideicomisso sobre as ações de emissão da Companhia, opções de compra, subscrição 
ou permuta, a qualquer título, que possam resultar na aquisição de ações de emissão da Companhia ou 

qualquer outro direito que lhe assegure, de forma permanente ou temporária, direitos políticos ou 
patrimoniais de acionista sobre ações de emissão da Companhia, sobre quantidade igual ou superior a 

20% (vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia, ou que possam resultar na aquisição 

de ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total de 
ações de emissão da Companhia; ou (ii) Derivativos que deem direito a ações da Companhia 

representando 20% (vinte por cento) ou mais das ações da Companhia, estará obrigado igualmente a, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de tal aquisição ou do evento, realizar ou solicitar 

o registro, conforme o caso, de uma oferta pública de aquisição de ações, nos termos descritos neste 
Artigo 43.  

 

Parágrafo 8º - As obrigações constantes do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações e dos Artigos 
41 e 42 deste Estatuto Social não excluem o cumprimento pelo adquirente das obrigações constantes 

neste artigo. 
 

Parágrafo 9º - O disposto neste Artigo 43 não se aplica na hipótese de uma pessoa tornar-se titular de 

ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 20% (vinte  por cento) do total das 
ações de sua emissão em decorrência (i) da incorporação de outra sociedade pela Companhia; (ii) da 

incorporação de ações de outra sociedade pela Companhia; (iii) do cancelamento de ações em tesouraria; 
(iv) do resgate de ações; (v) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão 

primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral e cuja proposta de aumento de capital tenha 
determinado a fixação do preço de emissão das ações com base em Valor Econômico obtido a partir de 

um laudo de avaliação econômico-financeiro da Companhia realizada por instituição ou empresa 

especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas ou mediante 
procedimento de bookbuilding no contexto de oferta pública de distribuição de ações; ou (vi) de sucessão 

por força de reorganização societária ou disposição legal – incluindo a sucessão por força de herança – 
envolvendo acionistas da Companhia e (a) suas respectivas controladas, direta ou indiretas, ou (b) suas 
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respectivas Controladoras, diretas ou indiretas. Para fins deste parágrafo, entende-se por controle a 
titularidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais uma ação do capital votante da controlada e 

o exercício dos direitos a que se referem as alíneas (a) e (b) do artigo 116 da Lei das Sociedades por 

Ações.  
 

Parágrafo 10 - Para fins do cálculo do percentual de 20% (vinte por cento) do total de ações de emissão 
da Companhia descrito neste artigo, não serão computados os acréscimos involuntários de participação 

acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria, de redução do capital social da Companhia 
com o cancelamento de ações, ou de eventual resgate ou reembolso de ações. 

 

Parágrafo 11 - O disposto neste Artigo 43 também deverá ser observado nas hipóteses em que o 
percentual de participação, direta ou indireta, de pelo menos 20% (vinte por cento) do capital social seja 

atingida pelo adquirente mediante a realização de oferta pública de aquisição de ações obrigatória, nos 
termos da Instrução CVM nº 361/02 ou de qualquer outra norma que a substitua. A eventual diferença 

do preço unitário por ação apurada entre a oferta pública de aquisição de ações realizada com base neste 

artigo e a desempenhada nos termos da Instrução CVM nº 361/02 antes mencionada deverá ser paga 
em favor dos acionistas aceitantes da oferta pública de aquisição de ações. 
 
Artigo 44 - Adicionalmente ao disposto no Artigo 9º deste Estatuto Social, a partir da data em que a 

Companhia deixar de ter acionista controlador, qualquer pessoa física ou jurídica, fundo de investimento 
ou investidor de outra natureza que atingir, direta ou indiretamente, participação em Ações em Circulação 

igual ou superior a 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia, e que deseje realizar uma nova 

aquisição de Ações em Circulação, estará obrigado a realizar cada nova aquisição na B3, vedada a 
realização de negociações privadas ou em mercado de balcão.  

 
Artigo 45 - Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo acionista controlador ou pela 

Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a ser 

ofertado deverá corresponder ao preço justo apurado em laudo de avaliação, respeitadas as normas 
legais e regulamentares aplicáveis.  

 
Artigo 46 - A saída da Companhia do Novo Mercado deverá ser (i) previamente aprovada em Assembleia 

Geral e (ii) comunicada à B3 por escrito com antecedência prévia mínima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Único: A Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar o disposto no 
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, incluindo as 

regras referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos 

mercados organizados administrados pela B3. 

Artigo 47 - O laudo de avaliação previsto nos artigos acima deste Estatuto Social deverá ser elaborado 
por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder 

de decisão da Companhia, seus administradores e dos acionistas controladores além de satisfazer os 
requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade 

prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo. 

Parágrafo 1º - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do preço 
justo da Companhia é de competência privativa da Assembleia Geral, devendo a respectiva deliberação, 

não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes 

das Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral, que se instalada em primeira convocação, deverá 
contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de 

Ações em Circulação, ou que se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de 
qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação. 

Parágrafo 2º - Os custos de elaboração do laudo de avaliação exigido deverão ser assumidos 

integralmente pelo ofertante. 
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Artigo 48 - É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações, visando a mais 
de uma das finalidades previstas neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo Mercado ou na 

regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as 

modalidades de oferta pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta 
e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável. 

Artigo 49 - A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de 

ações prevista neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela 
CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, 

pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação de realizar 
a oferta pública de aquisição de ações até que seja concluída, com observância das regras aplicáveis. 

CAPÍTULO VIII 

JUÍZO ARBITRAL 

 
Artigo 50 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal (se instalado), 

efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do 

Mercado, na forma de seu regulamento toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre 
eles, relacionada com ou oriunda, da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros 

do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei nº 6.404, 
no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco 

Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de 
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de 

Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, dos regulamentos da B3 e do Contrato de Participação 

do Novo Mercado.  

Parágrafo 1o - A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como 
à execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal arbitral será 

formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem. O procedimento 
arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a 

sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, 
sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem. 

Parágrafo 2º - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas de urgência 

pelas Partes, antes de constituído o Tribunal Arbitral, deverá ser remetido ao Poder Judiciário, na forma 

do item 5.1.3 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. 

CAPÍTULO IX 
LIQUIDAÇÃO 

 
Artigo 51 - A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo 

à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e, se for o caso, o Conselho 
Fiscal para tal finalidade. 

 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Artigo 52 - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo 

expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de 

Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas 
devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no 

referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência 
de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros 

valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. 
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Parágrafo Único - A Companhia deverá providenciar e completar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 
pedido feito pelo acionista, o arquivamento de acordos de acionistas na sede da Companhia, bem como 

a averbação de suas obrigações ou ônus nos livros de registros da Companhia. 

 
Artigo 53 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de 

acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações, observado o Regulamento do Novo Mercado. 
 

Artigo 54 - Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a 
ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço 

aprovado pela Assembleia Geral. 

 
Artigo 55 - As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo e em outro jornal de grande circulação. 
 

Artigo 56 – O disposto no artigo 43 e 44 deste Estatuto Social não se aplica aos atuais acionistas ou 

Grupo de Acionistas da Companhia (considerados individualmente ou em conjunto) que já sejam titulares 
de quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia e 

seus sucessores na data de publicação do anuncio de início da primeira distribuição pública de ações de 
emissão da Companhia, aplicando-se exclusivamente àqueles investidores que adquirirem ações e se 

tornarem acionistas da Companhia a partir da referida data de publicação. 

****** 

 


