COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60 / NIRE: 353.003.595-69
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

COMUNICADO AO MERCADO
PARCERIA COMERCIAL COM A ALPHABET (GRUPO BMW)

A UNIDAS (B3: LCAM3) (“Companhia” ou “Unidas”), em atendimento ao disposto na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 10 de outubro de 2019, foi firmada parceria estratégica
entre a Companhia e a Alphabet, divisão de Mobilidade Corporativa do Grupo BMW com presença em 28
países na Europa, além de China e Austrália, e uma frota de 680 mil carros e comerciais leves.
A parceria consiste na oferta cruzada de serviços de mobilidade que incluem locação de frotas e soluções
de TCO (Total Cost of Ownership), como cartões-combustível, pedágio, rastreamento, telemetria e
assistência 24h para os clientes globais da Alphabet, que passam a usufruir desta oferta também no Brasil,
através da Unidas. Para a Unidas, a parceria significa mais uma vantagem competitiva e o fortalecimento
da sua atuação comercial perante empresas multinacionais dentro do segmento de terceirização de frotas
no Brasil, na qual é líder em número de veículos e faturamento, além de uma oportunidade de alinhamento
da Companhia às melhores práticas do segmento mundial de terceirização de frotas.
Para maiores detalhes sobre a Alphabet, por favor acesse: www.alphabet.com.

São Paulo, 21 de outubro de 2019.
UNIDAS
JOSE ANTONIO DE SOUSA AZEVEDO
HEAD DE TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
Public Company of Authorized Shares
CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60
NIRE: 35.300.359.569
NOTICE TO THE MARKET
BUSINESS PARTNERSHIP WITH ALPHABET (BMW GROUP)
UNIDAS (B3: LCAM3) (“Company” or “Unidas”), in compliance with the provisions of Brazilian Securities
and Exchange Comission (“CVM”) Instruction No. 358 of January 3, 2002, as amended, informs its
shareholders and the market in general that, on October 10, 2019, a strategic partnership was established
between the Company and Alphabet, the BMW Group's Business Mobility division with a presence in 28
countries in Europe, as well as China and Australia, and a fleet size of 680,000 cars and light commercial
vehicles.
The partnership consists of cross-offering mobility services including fleet leasing and Total Cost of
Ownership (TCO) solutions such as fuel cards, tolls, tracking, telemetry and 24-hour assistance to
Alphabet's global customers, who now enjoy of this offer also in Brazil, through Unidas. For Unidas, the
partnership means one more competitive advantage and the strengthening of its commercial performance
with multinational companies within the fleet management segment in Brazil, where it is the leader in
number of vehicles and revenues, as well as an opportunity for the Company to align with the best practices
in the worldwide fleet management segment.
For more details about Alphabet, please visit: www.alphabet.com.

São Paulo, October 21, 2019.
UNIDAS
JOSE ANTONIO DE SOUSA AZEVEDO
VP FLEET MANAGEMENT & IRO

