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CARTA CONVITE 

 

Prezado Acionista, 

 

A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (“Companhia”) tem o prazer em convidá-lo a se reunir em 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 12 de junho de 2020, às 14:00 horas 

(“Assembleia Geral”), por meio exclusivamente digital, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de 

dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481”), conforme alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 

2020 (“Instrução CVM 622”), conforme os termos do edital de convocação cuja cópia fiel integra o Anexo I da 

presente Proposta da Administração. 

 

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. 

 

Sem prejuízo da possibilidade de participar e votar, por meio de sistema eletrônico, na Assembleia Geral ora 

convocada, conforme instruções contidas na presente Proposta da Administração, a Companhia recomenda 

aos seus Acionistas que utilizem e seja dada preferência ao Boletim de Voto (conforme abaixo 

definido) para fins de participação na Assembleia Geral, evitando que problemas decorrentes de equipamentos 

de informática ou de conexão à rede mundial de computadores dos acionistas prejudiquem o exercício do seu 

direito de voto na Assembleia Geral. Caso os senhores Acionistas tenham quaisquer dúvidas quanto ao Boletim 

de Voto ou à sua utilização, a Companhia se coloca à disposição para auxiliá-los, de modo a facilitar ao máximo 

a utilização do Boletim de Voto, por meio do e-mail assembleias@unidas.com.br e do telefone (11) 93460-

5606.  

 

 

São Paulo/SP, 12 de maio de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

EDUARDO LUIZ WURZMANN 

Presidente do Conselho de Administração 

  

mailto:assembleias@unidas.com.br
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1. INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA  

 

1.1. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  

 

A Assembleia Geral Ordinária consiste na reunião anual obrigatória dos acionistas da Companhia, realizada 

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

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

principais: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 

(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os 

administradores da Companhia, quando for o caso; e (iv) deliberar sobre a fixação da remuneração global 

anual para os integrantes da administração da Companhia. 

 

A Assembleia Geral Extraordinária, por sua vez, 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 ou do Estatuto Social da Companhia, necessitam de aprovação expressa dos acionistas e/ou cuja 

deliberação é de sua competência exclusiva. 

 

Em ocasiões em que ambas as Assembleias acima mencionadas 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, realizando-se, assim, uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 

 

1.2. Instalação 

 

Nos termos do Artigo 29, § 4º, do Estatuto Social da Companhia, para 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. 

 

Não obstante, tendo em vista que algumas deliberações a serem tomadas no âmbito da Assembleia Geral, em 

sede de Assembleia Geral Extraordinária, versam sobre propostas de reforma do Estatuto Social da Companhia, 

frisa-se que, em relação a tais matérias, as deliberações 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 (“Matérias com Quórum 

Qualificado”). 

 

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

(oito) dias de antecedência, nos termos do Artigo 124, §1º, inc. II, da Lei das Sociedades por Ações, após a 

qual a Assembleia Geral, seja em sede de Assembleia Geral Ordinária ou de Assembleia Geral Extraordinária, 

será instalada mediante a presença de qualquer número de acionistas. Para que não haja dúvidas, esclarece-

se que, na hipótese de ser alcançado o quórum para deliberação sobre as matérias da Ordem do Dia que não 

versem sobre reforma do Estatuto Social da Companhia, mas não para deliberação sobre as Matérias com 

Quórum Qualificado, a Assembleia Geral será regularmente instalada e realizada para as matérias da Ordem 
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do Dia que não versem sobre reforma do Estatuto Social da Companhia, sendo a nova convocação, na forma 

acima indicada, realizada apenas para as Matérias com Quórum Qualificado. 

 

1.3. Participação Remota na Assembleia Geral por meio de Sistema Eletrônico 

 

Em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes durante a pandemia do COVID-19 

(coronavírus e conforme autorizado pelo §3º do Artigo 21-C da Instrução CVM 481, a Assembleia Geral 

será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os Senhores acionistas participar e votar por 

meio do sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia ou exercer o direito de voto mediante uso do 

Boletim de Voto (conforme abaixo definido e conforme instruções contidas na presente Proposta da 

Administração), em ambos os casos nos termos previstos na Instrução CVM 481. O acionista que porventura 

enviar Boletim de Voto também poderá, caso queira, cadastrar-se para participar da Assembleia Geral por 

meio do sistema eletrônico, desde que a solicitação seja realizada em observância dos procedimentos e dos 

prazos previstos na presente Proposta da Administração. Nesse caso, se o acionista desejar votar nas matérias 

da Assembleia Geral durante a sua respectiva participação por meio do sistema eletrônico, a Companhia 

esclarece que todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim de Voto identificado por meio do 

número de inscrição de tal acionista no CPF ou CNPJ, conforme o caso, serão desconsideradas, nos termos do 

Art. 21-C, §2º, inc. II, e do Artigo 21-W, §5º, inc. II, ambos da Instrução CVM 481. 

 

Observados os procedimentos previstos no Edital de Convocação da Assembleia Geral e na presente Proposta 

da Administração, para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, o acionista deverá enviar solicitação 

à Companhia para o endereço de e-mail assembleias@unidas.com.br, em até 2 (dois) dias antes da data de 

realização da Assembleia Geral (isto é, até às 14:00min do dia 10 de junho de 2020), consoante o previsto 

no §3º do Artigo 5º da Instrução CVM 481, e enviar à Companhia os documentos indicados no Edital de 

Convocação da Assembleia Geral e na presente Proposta da Administração, na forma do item 1.4 abaixo. Em 

resposta ao e-mail, a Companhia enviará aos senhores acionistas, que manifestarem seu interesse em 

participar na Assembleia Geral por meio do sistema eletrônico e que, após a análise dos documentos enviados 

e comprovação da titularidade das ações, estejam aptos a participar da Assembleia Geral, as regras para 

participação e os procedimentos necessários e suficientes para acesso e utilização do sistema eletrônico pelo 

acionista.  

 

O acionista cadastrado poderá participar da Assembleia Geral por meio do sistema eletrônico com recursos de 

vídeo e áudio, devendo os senhores acionistas manter as suas respectivas câmeras ligadas durante todo o 

curso da Assembleia Geral com o fim de assegurar a autenticidade das comunicações, exercendo seus direitos 

de manifestação e voto por meio da plataforma disponibilizada.  

 

Visando à segurança da Assembleia Geral, o acesso ao sistema eletrônico será restrito aos Senhores acionistas 

da Companhia que se credenciarem no prazo previsto (isto é, até às 14:00min do dia 10 de junho de 

2020), nos termos da presente Proposta da Administração. Dessa forma, caso os senhores acionistas não 

enviem a solicitação de cadastramento no prazo acima referido, não será possível que a Companhia garanta 

a participação de tais acionistas remotamente na Assembleia Geral.  

 

mailto:assembleias@unidas.com.br
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Caso o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação, em linha com o previsto na presente 

Proposta da Administração, não receba da Companhia o e-mail com as instruções para acesso e participação 

na Assembleia Geral com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da sua realização (ou seja, até 

às 14:00 horas do dia 11 de junho de 2020), deverá entrar em contato com a Companhia pelo telefone 

(11) 93460-5606, sendo certo que, em qualquer hipótese, o acionista deverá entrar em contato com a 

Companhia antes das 18:00 horas do dia 11 de junho de 2020, a fim de que lhe sejam reenviadas (ou 

fornecidas por telefone) suas respectivas instruções para acesso.  

 

Para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, no âmbito da Assembleia Geral, os Senhores Acionistas 

deverão comprovar a qualidade de detentores de ações emitidas pela Companhia, por meio dos seguintes 

documentos: 

 

(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, datado de, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da data de envio do documento para a Companhia; 

 

(ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei (incluindo, mas sem se limitar, o 

§1º do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações) e do Estatuto Social da Companhia, na hipótese de 

representação do acionista por procurador; 

 

(iii) 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; 

 

(iv) 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; e 

 

(v) cópia dos atos constitutivos atualizados do acionista e do seu respectivo administrador e/ou gestor 

(conforme o caso), bem como do ato que investe o representante de poderes bastantes para representação 

no âmbito da Assembleia Geral, no caso de fundos de investimento. 

 

A Companhia esclarece que, para esta Assembleia Geral e em razão dos impactos decorrentes da pandemia 

do COVID-19 (coronavírus), a Companhia dispensará a necessidade de envio das vias físicas dos documentos 

de representação dos acionistas para o escritório da Companhia, bem como o reconhecimento de firma do 

outorgante na procuração para representação do acionista, a notarização, a consularização, o apostilamento 

e a tradução juramentada de todos os documentos de representação do acionista, bastando o envio de cópia 

simples das vias originais de tais documentos, na forma do item 1.4 abaixo.  

 

Sugerimos aos senhores Acionistas 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 “(i)” acima. 

 

Para os fins do documento previsto no item “(iii)” acima, a Companhia aceitará os seguintes documentos: (a) 

Carteira de Identidade Civil (RG); (b) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) expedido pela Policia Federal; 
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(c) Passaporte; (d) Carteira de Órgão de Classe válida como identidade civil para os fins legais, expedida por 

órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA); e (e) Carteira Nacional de Habilitação com foto; observado, 

conforme aplicável, que o documento apresentado deverá, em qualquer hipótese, encontrar-se dentro do seu 

respectivo prazo de validade. 

 

Para os fins dos documentos previstos nos itens “(iv)” e “(v)” acima, a Companhia aceitará os seguintes 

documentos: (a) estatutos e contratos sociais, devendo ser apresentado comprovante do registro do 

documento, na forma da legislação aplicável; e (b) especificamente em relação ao ato que investe o 

representante de poderes para votar em nome do acionista pessoa jurídica, 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, na forma da legislação aplicável. 

 

No caso de acionistas 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 e publicação do 

ato no registro competente, na forma da legislação aplicável. 

 

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, bem como dos atos constitutivos do fundo de investimento, em consonância com o 

item “(v)” acima. 

 

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

tradução. 

 

Ainda para fins de participação na Assembleia Geral por meio de sistema eletrônico, a Companhia solicita que 

os Senhores acessem a plataforma com 30 (trinta) minutos de antecedência em relação ao horário de início 

da Assembleia Geral.  

 

Em caso de dúvidas de acesso ou sobre o uso da plataforma digital pelos Senhores acionistas que desejarem 

participar da Assembleia Geral, a Companhia se coloca à disposição para auxiliá-los, de modo a facilitar ao 

máximo a participação na Assembleia Geral, por meio do e-mail e do telefone que serão disponibilizados pela 

Companhia em conjunto com as regras para participação e os procedimentos necessários e suficientes para 

acesso e utilização do sistema eletrônico pelo acionista. No entanto, a Companhia não se responsabilizará por 

problemas operacionais ou de conexão que os senhores acionistas venham a enfrentar, bem como por 

qualquer outra eventual questão que venha a dificultar ou impossibilitar a participação dos senhores acionistas 

na Assembleia Geral por meio eletrônico decorrente de incompatibilidade ou defeitos de seus dispositivos 

eletrônicos.  

 

Por fim, a Companhia esclarece que, consoante o previsto no §1º, inc. II, do Artigo 21-C da Instrução CVM 

481, a Assembleia Geral será integralmente gravada e, nos termos do Artigo 21-V, §1º, da Instrução CVM 

481, o acionista devidamente credenciado que participar da Assembleia Geral por meio do sistema eletrônico 

será considerado presente e assinante da respectiva ata. 
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1.4. Entrega Antecipada de Documentos 

 

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

documentos: (i) para a sede social da Companhia, situada na Alameda Santos, nº 438, 7º andar, Bairro 

Cerqueira César, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01418-000, aos cuidados do Departamento 

Jurídico da Companhia; (ii) para a Administração Central da Companhia, situada na Avenida Raja Gabaglia, 

nº 1.781, 13º andar, bairro Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-

457, aos cuidados do Departamento Jurídico da Companhia; ou (iii) por correio eletrônico 

(assembleias@unidas.com.br), no prazo de até 02 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia Geral 

(isto é, até às 14:00min do dia 10 de junho de 2020), nos termos do §3º do Artigo 5º da Instrução CVM 

481. 

 

Os Senhores acionistas ou seus representantes legais deverão, ainda, apresentar, em conjunto com os demais 

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

 

1.5. Representação 

 

Nos termos do §1º do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e da decisão do Colegiado da CVM no 

processo CVM RJ2014/3578, em 04 de novembro de 2014, o acionista pode ser representado na Assembleia 

Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano e que seja acionista, administrador da companhia, 

advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou instituição financeira; 

observado que (i) se pessoa jurídica: o acionista pode ser representado por seus representantes legais ou por 

procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com as regras da Lei nº 10.406/2002, 

conforme alterada (“Código Civil”), não havendo necessidade, neste caso, de que o procurador seja acionista, 

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

ou instituição financeira; e (ii) se fundo de investimento: o acionista por ser representado pelo seu 

administrador e/ou gestor (conforme o caso) ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos 

constitutivos e de acordo com as regras do Código Civil, não havendo necessidade, neste caso, de que o 

procurador seja acionista, administrador da companhia, advogado regularmente inscrito nos quadros da 

Ordem dos Advogados do Brasil ou instituição financeira. 

 

A Companhia não admite procurações outorgadas por Acionistas por meio eletrônico (i.e., procurações 

assinadas digitalmente sem qualquer certificação digital). 

 

Em todos os casos a representação poderá ser comprovada por instrumento público ou particular. Os 

documentos que comprovam a representação também deverão ser entregues para a Companhia observados 

os prazos e a forma descrita acima. 

 

1.6. Voto à Distância 

 

Sem prejuízo da possibilidade de participar e votar, por meio de sistema eletrônico, na Assembleia Geral e 

observados os procedimentos previstos na Instrução CVM 481, no Formulário de Referência da Companhia e 

mailto:assembleias@unidas.com.br
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as instruções contidas nesta Proposta da Administração, o acionista poderá, ainda, exercer o seu respectivo 

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), da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 

 

Sem prejuízo da possibilidade de participar e votar, por meio de sistema eletrônico, na Assembleia Geral, 

conforme instruções contidas na presente Proposta da Administração, a Companhia recomenda aos seus 

Acionistas que utilizem e seja dada preferência ao Boletim de Voto para fins de participação na 

Assembleia Geral, evitando que problemas decorrentes de equipamentos de informática ou de conexão à rede 

mundial de computadores dos acionistas prejudiquem o exercício do seu direito de voto na Assembleia Geral. 

Caso os senhores Acionistas tenham quaisquer dúvidas quanto ao Boletim de Voto ou à sua utilização, a 

Companhia se coloca à disposição para auxiliá-los, de modo a facilitar ao máximo a utilização do Boletim de 

Voto, por meio do e-mail assembleias@unidas.com.br e do telefone (11) 93460-5606. 

 

Conforme previsto no Artigo 21-A, §1º, inc. I, II e III, da Instrução CVM 481, a Companhia deverá disponibilizar 

para a Assembleia Geral ora convocada a possibilidade de participação à distância, por meio do Boletim de 

Voto, em relação a todas as matérias da Ordem do Dia, seja em sede de Assembleia Geral Ordinária ou de 

Assembleia Geral Extraordinária. 

 

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

preencher os campos próprios, assinar o 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.  

 

A Companhia informa que o agente escriturador de suas ações é o 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, por meio do Boletim de 

Voto. 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: 

https://www.itau.com.br/investmentservices/assembleia-digital/. As instruções de voto, caso enviadas pelo 

acionista para o Agente Escriturador, deverão ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital. 

 

Além disso, cabe salientar que nos termos do §4º do Artigo 21-B 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 ele 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. 

 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/
mailto:assembleias@unidas.com.br
https://www.itau.com.br/investmentservices/assembleia-digital/
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Por fim, 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: (a) fisicamente, por via postal, para a 

Administração Central da Companhia, situada na Avenida Raja Gabáglia, nº 1.781, 13º andar, bairro 

Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-457, aos cuidados do 

Departamento Jurídico da Companhia, ou, alternativamente, (b) por correio eletrônico 

(assembleias@unidas.com.br), observado que a Companhia esclarece que, para esta Assembleia Geral e em 

razão dos impactos decorrentes da pandemia do COVID-19 (coronavírus), a Companhia dispensará a 

obrigatoriedade de apresentação dos originais, bem como o reconhecimento de firma do outorgante na 

procuração para representação do acionista, a notarização, a consularização, o apostilamento e a tradução 

juramentada de todos os documentos de representação do acionista;  

 

(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; e 

 

(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 Artigo 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 encerramento do prazo para envio, reenvio e/ou retificação do Boletim de Voto, conforme acima 

mencionados, caso ainda existam itens não preenchidos dos Boletins de Voto apresentados, a Companhia 

informa que considerará tais itens como instrução equivalente à abstenção de voto em relação as respectivas 

matérias. 

  

mailto:assembleias@unidas.com.br
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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 2019 

 

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

financeiras da Companhia (“Demonstrações Financeiras”), aprovadas (ad referendum da Assembleia Geral de 

Acionistas da Companhia) pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 12 de 

março de 2020, e divulgadas ao mercado em 12 de março de 2020 no website da CVM (Categoria “Dados 

Econômico-Financeiros”, Tipo “Demonstrações Financeiras Anuais Completas”) e na página da Companhia na 

rede mundial de computadores (ri.unidas.com.br), em conjunto com o Formulário Demonstrações Financeiras 

Padronizadas, também divulgado ao mercado em 12 de março de 2020 no website da CVM (Categoria “DFP”) 

e na página da Companhia na rede mundial de computadores (ri.unidas.com.br). Adicionalmente, em 

observância do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, as 

Demonstrações Financeiras são acompanhadas dos seguintes documentos, no caso da Companhia: 

 

(i) relatório da administração, preparado nos termos da regulamentação aplicável (“Relatório da 

Administração”) e que integra as Demonstrações Financeiras divulgadas ao mercado em 12 de março de 2020 

no website da CVM (Categoria “Dados Econômico-Financeiros”, Tipo “Demonstrações Financeiras Anuais 

Completas”) e na página da Companhia na rede mundial de computadores (ri.unidas.com.br); 

 

(ii) relatório do auditor independente, que acompanha as Demonstrações Financeiras divulgadas ao 

mercado em 12 de março de 2020 no website da CVM (Categoria “Dados Econômico-Financeiros”, Tipo 

“Demonstrações Financeiras Anuais Completas”) e na página da Companhia na rede mundial de computadores 

(ri.unidas.com.br); e 

 

(iii) declaração dos diretores responsáveis por fazer elaborar as demonstrações financeiras, nos termos da 

lei ou do Estatuto Social da Companhia, de que reviram, discutiram e concordam: (a) com as opiniões 

expressas no relatório dos auditores independentes, informando as razões, em caso de discordância, e (b) 

com as Demonstrações Financeiras. 

 

O objetivo da documentação disponibilizada e acima mencionada é permitir aos acionistas conhecer melhor 

os resultados do exercício social da Companhia, inclusive mediante a apresentação dos comentários da 

administração sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do Formulário de Referência 

da Companhia, incluídos à presente Proposta da Administração na forma do seu Anexo II (“Comentários da 

Administração”). 

 

Os Comentários da Administração podem ser encontrados como anexo da presente Proposta da Administração 

(Anexo II) e as Demonstrações Financeiras da Companhia (incluindo os itens “(i)” a “(iii)” acima) referentes 

ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram divulgadas ao mercado em 12 de março de 

2020 no website da CVM (Categoria “Dados Econômico-Financeiros”, Tipo “Demonstrações Financeiras Anuais 

Completas”) e na página da Companhia na rede mundial de computadores (ri.unidas.com.br), observado que 
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os referidos documentos podem ainda ser encontrados: (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, conforme endereço acima mencionado; (iv) no 

endereço da Administração Central da Companhia, conforme 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, o Relatório da Administração e 

as Demonstrações Financeiras sem ressalvas. 

 

2.2. Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia de destinação do lucro líquido 

e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

 

O lucro líquido do exercício é aquele que remanesce depois da dedução dos prejuízos acumulados (se for o 

caso), da provisão para o imposto de renda e das participações estatutárias nos lucros dos empregados e 

administradores da Companhia, na forma dos Artigos 189, 190 e 191 da Lei das Sociedades por Ações. 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. 

 

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

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

de suas respectivas titularidades. 

 

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, § 3º, que 

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

ou acrescidos, conforme aplicável, os seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva 

legal, (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão de tais reservas 

formadas em exercícios anteriores, e (iii) importância decorrente da reversão da reserva de lucros a realizar 

formada em exercícios anteriores. 

 

Considerando o acima exposto, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2019, formulada pela Administração da Companhia, na forma da Instrução CVM 481 e 

contendo as informações exigidas no Anexo 9-1-II da Instrução CVM 481, pode ser encontrada no Anexo III 

da presente Proposta da Administração. 

 

2.2.1. Proposta da Administração 

 

A Administração propõe aos Acionistas:  

http://www.b3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
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(i) A seguinte destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2019, no valor de R$338.146.000,00 (trezentos e trinta e oito milhões, cento e quarenta e seis mil reais):  

 

(a) R$16.907.300,00 (dezesseis milhões, novecentos e sete mil e trezentos reais) para constituição da 

reserva legal, na forma do Artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e da alínea (a) do §1º do Artigo 36 do 

Estatuto Social da Companhia, montante este equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício;  

 

(b) Observado o disposto no item (ii) abaixo, R$163.739.293,05 (cento e sessenta e três milhões, 

setecentos e trinta nove mil, duzentos e noventa e três reais e cinco centavos) já foram distribuídos aos 

acionistas da Companhia a título de juros sobre o capital próprio à conta do lucro acumulado do exercício, que 

correspondem a 48% (quarenta e oito por cento) do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2019. 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. 

 

(c) R$157.499.406,95 (cento e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos 

e seis reais noventa e cinco centavos) para a reserva de lucros estatutária, denominada Reserva de 

Investimentos, conforme previsto no §2º do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia.  

 

(ii) A imputação, ao dividendo obrigatório e conforme previsto no Artigo 37 do Estatuto Social da 

Companhia, 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 21 de março 

de 2019, 19 de junho de 2019, 19 de setembro de 2019 e 23 de dezembro de 2019, no valor total de 

R$163.739.293,05 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e trinta nove mil, duzentos e noventa e três 

reais e cinco centavos), correspondendo a um montante líquido de Imposto de Renda Retido na Fonte de 

R$144.834.250,39 (cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta 

reais e trinta e nove centavos), valor este que corresponde a 42,83% (quarenta e dois vírgula oitenta e três 

por cento) do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.  

 

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 

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

corresponderá a R$84.536.550,00 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil e quinhentos e 

cinquenta reais), sendo o saldo restante do lucro líquido, descontado, ainda, do valor destinado à reserva 

legal, no valor final de R$72.962.906,95 (Setenta e dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, novecentos 

e seis reais e noventa e cinco centavos), alocado à Reserva de Investimentos, na forma do §2º do Artigo 36 

do Estatuto Social da Companhia. 

 

A recomendação de aprovação das propostas acima se justifica pelo fato de estas 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 e sua estratégia de crescimento orgânico. 
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2.3. Deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e 

eleger, nos termos dos Artigos 14 e 31, alínea (b), do Estatuto Social da Companhia, os membros 

do Conselho de Administração da Companhia 

 

O conselho de administração é um órgão da administração da Companhia, de deliberação colegiada, ou seja, 

em que as decisões são tomadas por meio de deliberação conjunta de seus membros, onde prevalece o 

princípio majoritário, responsável por determinar a orientação geral dos negócios da Companhia. 

 

Em conformidade com o Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, seu Conselho de Administração é 

composto por, no mínimo, 05 (cinco) e no máximo 07 (sete) membros, com mandato unificado de 02 (dois) 

anos, sendo permitida a reeleição. Nesse sentido, o Ofício Circular/CVM/SEP nº 2/2020, assinala que conforme 

entendimento exarado pelo Colegiado da CVM (Processos CVM nº RJ2013/4386 e nº RJ2013/4607), a definição 

do número de membros do Conselho de Administração, quando o estatuto social dispõe sobre um número 

mínimo e máximo, deve ser objeto de deliberação na assembleia geral de acionistas. 

 

Ademais, considerando que o mandato dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia se 

encerra quando da realização da Assembleia Geral, faz-se necessária a eleição dos novos membros, que 

passarão a compor o Conselho de Administração da Companhia pelos próximos 02 (dois) anos. 

 

Vale destacar que, nos termos do § 1º do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia e em conformidade com 

o Regulamento do Novo Mercado, ao menos 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, dos membros 

do Conselho de Administração devem ser considerados conselheiros independentes, conforme definição 

constante do Estatuto Social da Companhia (Artigo 14, §2º) e do Regulamento do Novo Mercado. Além disso, 

considerando o número máximo de membros do Conselho de Administração da Companhia, o número efetivo 

de conselheiros independentes a serem eleitos na Assembleia Geral será de, no mínimo, 2 (dois). 

 

Nos termos do inciso I do Artigo 21-L da Instrução CVM 481, os acionistas da Companhia que detiverem 

participação societária igual ou superior a 1,0% (um por cento) do total das ações emitidas pela Companhia 

poderão encaminhar solicitação de inclusão de candidato para eleição para membro do Conselho de 

Administração da Companhia para constar no Boletim de Voto a ser divulgado (ou reapresentado, na forma 

do Artigo 21-A, §3º, inc. I, da Instrução CVM 481, conforme o caso) pela Companhia. 

 

Solicita-se ao acionista que desejar indicar candidato para o cargo de membro do conselho de administração 

que envie solicitação à Companhia, por escrito, via carta endereçada à sua Diretoria de Relações com 

Investidores, enviada ou entregue: (i) via correio ou presencialmente no seguinte endereço: Avenida Raja 

Gabáglia, nº 1.781, 12º e 13º andar, Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP 30380-457, ou (ii) por e-mail, 

para o seguinte endereço: ri@locamerica.com.br, devendo os originais, neste último caso, serem 

encaminhados à Companhia antes da data prevista para realização da Assembleia Geral. A referida solicitação 

de inclusão de candidato será recebida pela Companhia, por seu Diretor de Relações com Investidores, no 

máximo até 25 (vinte e cinco) dias antes da data da Assembleia Geral, devendo a solicitação informar o nome 

completo e qualificação do candidato e demais informações previstas na Instrução CVM 481, incluindo, mas 

sem se limitar, em seu Artigo 21-M, e conter, nos termos do Artigo 3º da Instrução CVM nº 367, de 29 de 

maio de 2002, cópia do instrumento de declaração de desimpedimento firmado pelo candidato ou declaração 

mailto:ri@locamerica.com.br
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do acionista solicitante de que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal 

instrumento, indicando as eventuais ressalvas. 

 

Nos termos do Artigo 21-N da Instrução CVM 481, a Companhia tem até 3 dias úteis do recebimento da 

solicitação de inclusão de candidato para informar a seu requerente: (i) se a inclusão cumpre o disposto na 

Instrução CVM 481 e os candidatos constarão ou, conforme o caso, serão incluídos no Boletim de Voto a ser 

divulgado (ou reapresentado, na forma do Artigo 21-A, §3º, inc. I, da Instrução CVM 481, conforme o caso) 

pela Companhia; ou (ii) a lista completa dos motivos pelos quais a solicitação não cumpre o disposto na 

Instrução CVM 481, indicando os documentos ou alterações necessárias à sua retificação. O requerente da 

solicitação de inclusão de candidato pode retificá-la, observado o prazo limite nos termos do §1º do Artigo 21-

L da Instrução CVM 481. 

 

Recebida indicação válida de candidato por parte dos acionistas minoritários, a Administração da Companhia 

promoverá sua divulgação, em até 2 (dois) dias úteis a contar do término do prazo da Companhia para análise 

da solicitação de inclusão de candidato (nos termos do Artigo 21-N da Instrução CVM 481, conforme acima 

mencionado), por meio de “Aviso aos Acionistas” informando tal indicação, bem como disponibilizando os 

demais documentos apresentados, por meio do Módulo IPE do Sistema Empresas.NET da CVM e de sua página 

na rede mundial de computadores (www.unidas.com.br/ri). 

 

Além disso, as solicitações de inclusão de candidato deverão conter local, data e assinatura do acionista 

solicitante, que deverá ser reconhecida em cartório, incluindo, quando aplicável, toda a documentação que 

demonstre os poderes do signatário, conforme aplicável. 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 e também deverá estar devidamente reconhecida em cartório. 

 

Juntamente com as solicitações de inclusão de candidato: (i) deverão ser encaminhados todos os documentos 

e todas as informações, conforme necessário ao seu correto entendimento e conforme exigido pela Instrução 

CVM 481, especialmente nos termos dos seus Artigos 10 e 21-N; e (ii) deverá ser enviada a documentação 

especificada no item 12.2, subitem “i”, do Formulário de Referência da Companhia. 

 

2.3.1. Proposta da Administração 

 

Considerando o exposto acima e, ainda, o histórico de bons resultados obtido nos últimos anos pela estrutura 

da administração da Companhia, a Administração propõe aos Senhores acionistas que examinem detidamente 

as informações disponibilizadas sobre cada um dos candidatos abaixo indicados e, após, deliberem: 

 

(i) pela fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia no número 

atualmente existente, a saber, 6 (seis) membros; e  

 

(ii) pela reeleição para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, os Senhores: 

 

• LUIS FERNANDO MEMORIA PORTO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de 

Identidade RG nº M.5.437.158, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 915.133.326-00. 

http://www.unidas.com.br/ri
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• SÉRGIO AUGUSTO GUERRA DE RESENDE, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 

Identidade RG nº M.6.057.461, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 865.258.326-91. 

 

• EDUARDO LUIZ WURZMANN, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 

10.266.943, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.702.598-83. 

 

• LEE RICHARD KAPLAN, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador do 

passaporte norte-americano nº 460.411.223. 

 

• DIRLEY PINGNATTI RICCI, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 

3.932.428, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 696.165.669-20. 

 

• JAYME NICOLATO CORREA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de 

identidade nº MG 1.675.225 - SSP-MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 515.333.406-68. 

 

Em observância do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, o mandato dos conselheiros será de 2 (dois) 

anos, unificado, encerrando-se, portanto, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022. 

 

As informações complementares sobre os candidatos, conforme exigidas pela Instrução CVM 481, encontram-

se disponíveis na forma do Anexo IV da presente Proposta da Administração. 

 

2.4. 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. 

 

A Proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício social de 2020, formulada pela 

Administração na forma da Instrução CVM 481, pode ser encontrada no Anexo V da presente Proposta da 

Administração. 

 

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

administradores da Companhia para o exercício social de 2020, e em linha com as orientações constantes do 

Ofício Circular/CVM/SEP/nº 02/2020, a Companhia lista, a seguir, algumas informações adicionais relacionadas 

à proposta de remuneração apresentada. 

 

(i) Período a que se refere a presente proposta de remuneração: 
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A proposta de remuneração dos administradores ora apresentada para apreciação dos senhores Acionistas se 

refere ao exercício social que encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2020. 

 

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

 

Na Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2019, foi aprovada proposta de remuneração dos 

administradores da Companhia para o exercício social de 2019 no valor total de R$21.012.185,61 (vinte e um 

milhões, doze mil e cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Contudo, no exercício social de 

2019, conforme indicado nas Demonstrações Financeiras da Companhia divulgadas em 12 de março de 2020 

e no item 13 do Formulário de Referência da Companhia, referentes ao mesmo período e, respectivamente, 

divulgadas ao mercado no website da CVM (Categoria “Dados Econômico-Financeiros”, Tipo “Demonstrações 

Financeiras Anuais Completas”) e na página da Companhia na rede mundial de computadores 

(ri.unidas.com.br) e constante do Anexo V da presente Proposta da Administração, foi efetivamente 

reconhecido o valor de R$10.379.022,18 (dez milhões, trezentos e setenta e nove mil, vinte e dois reais e 

dezoito centavos) a título de remuneração dos membros da administração da Companhia. 

 

Assim, observou-se a existência de uma diferença de R$ 10.633.163,40 (dez milhões, seiscentos e trinta e 

três mil, cento e sessenta e três reais e quarenta centavos) entre os valores propostos e os efetivamente 

reconhecidos para o exercício de 2019, diferença essa 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) o número de conselheiros e de diretores estatuários orçado menor que a média real de 

membros no ano de 2019, calculada na forma do Ofício Circular/CVM/SEP/nº 02/2020. 

 

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

exercício social de 2019 e a remuneração efetivamente reconhecida para o referido período: 

 

Remuneração Total Prevista para o Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 
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 
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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 

O número de 
membros de cada 

órgão foi apurado da 

forma especificada no 
Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº 03/2019, 
conforme detalhado 

no item 13.16 do 

Formulário de 
Referência. 

O número de 
membros de cada 

órgão foi apurado da 

forma especificada no 
Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº 03/2019, 
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 31/12/2019 

 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de 

membros 
7 

3 0 10 

Nº de membros 
remunerados 

6 3 0 9 

Remuneração 

fixa anual 
        

Salário ou pró-
labore 

1.494.374,00 4.174.131,37   5.668.505,37 

Benefícios diretos e 

indiretos 
  182.729,95   182.729,95 

Participações em 
comitês 

0 0 0 0 

Outros 
0 0 0 0 

Descrição de outras 

remunerações fixas 
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Remuneração 
variável 

        

Bônus 
0 0 0 0 

Participação de 
resultados 

  2.862.276,06   2.862.276,06 

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 

1.643.221,29 8.735.800,88 0,00 10.379.022,18 

 

(iii) Valores da presente proposta e os constantes do item 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 V da presente Proposta da Administração, referem-

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

 

2.4.1. Proposta da Administração 

 

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

Administradores, disponibilizada juntamente com a presente Proposta da Administração (na forma do Anexo 

V), e que aprovem a remuneração global dos Administradores para o exercício social de 2020 em valor não 

inferior a R$30.985.000,00 (trinta milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais). 
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A recomendação de aprovação da proposta se justifica: (i) por se mostrar equivalente a remuneração global 

aprovada para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) o histórico de bons resultados 

obtido nos últimos anos pela administração da Companhia; e (iii) pelo fato de a proposta ter sido formulada 

em estrita observância ao Artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, ou seja, tendo em conta as 

responsabilidades dos administradores, bem como o tempo dedicado às suas funções, sua competência e 

reputação profissional e o valor de mercado de seus serviços. 
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3. PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

3.1. Examinar, discutir e deliberar acerca da aquisição, pela Companhia, de 18.940.000 (dezoito 

milhões, novecentos e quarenta mil) ações ordinárias de emissão da Zetta Frotas S.A., inscrita 

no CNPJ/ME sob o nº 02.491.558/0001-42 (“Zetta”) e representativas de 100% (cem por cento) 

do seu capital social, pelo valor de (1) R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), e (2) 

2.003.917 (duas milhões, três mil e novecentas e dezessete) ações de emissão da Companhia 

(“Aquisição Zetta”) 

 

A Companhia firmou, em 10 de abril de 2020, Acordo de Investimento (“Acordo de Investimento”), por meio 

do qual foram estabelecidas as condições para aquisição, pela Companhia, de 18.940.000 (dezoito milhões, 

novecentos e quarenta mil) ações ordinárias de emissão da Zetta e representativas de 100% (cem por cento) 

do seu capital social, pelo valor de (i) R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), e (ii) 2.003.917 (duas 

milhões, três mil e novecentas e dezessete) ações de emissão da Companhia. Dentre os atos para efetivação 

da aquisição das ações de emissão da Zetta, a Aquisição Zetta deverá ser aprovada pelos senhores Acionistas 

da Companhia, em observância do quanto previsto no Artigo 31, alínea e), do Estatuto Social da Companhia. 

 

A Administração da Companhia informa que: (i) a celebração do Acordo de Investimento foi regularmente 

aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, no âmbito da Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 10 de abril de 2020; e (ii) por não se enquadrar na hipótese prevista no Parágrafo 2º do Artigo 

256 da Lei das Sociedades por Ações, a aprovação da Aquisição Zetta não dará aos acionistas dissidentes o 

direito de recesso. 

 

Em observância ao Artigo 19 da Instrução CVM 481, as informações necessárias para avaliar a Aquisição Zetta, 

na forma do Anexo 19 da Instrução CVM 481, podem ser encontradas no Anexo VI da presente Proposta da 

Administração. 

 

3.1.1 Proposta da Administração 

 

A Administração propõe aos senhores Acionistas que examinem detidamente as informações pertinentes à 

Aquisição Zetta, disponibilizadas juntamente com a presente Proposta da Administração (na forma do Anexo 

VI), e que aprovem a Aquisição Zettta, nas condições descritas na presente Proposta da Administração. 

 

3.2. Ratificar a contratação, realizada pela Diretoria da Companhia, da Meden Consultoria 

(Razão social: Valore Consultoria Empresarial Ltda.), inscrita perante o CNPJ/ME sob o nº 

27.936.447/0001-23, empresa de consultoria independente, com endereço na Rua 1º de Março, 

23 – Pav 2, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-000, para elaboração de laudo com base no valor 

econômico da Zetta, utilizando-se a metodologia do fluxo de caixa descontado, com data base de 

31 de dezembro de 2019 (“Laudo de Avaliação Zetta”) 

 

Para fins de elaboração do Laudo de Avaliação Zetta, nos termos exigidos no Acordo de Investimento e de 

modo a apresentar o referido laudo para avaliação pelos senhores Acionistas, em consonância com a proposta 

de deliberação contida no item 3.3 abaixo, a Diretoria da Companhia realizou a contratação da Meden 



 

24 

Consultoria (Razão social: Valore Consultoria Empresarial Ltda.), inscrita perante o CNPJ/ME sob o nº 

27.936.447/0001-23, empresa de consultoria independente, com endereço na Rua 1º de Março, 23 – Pav 2, 

Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-000, a qual foi responsável por elaborar o Laudo de Avaliação Zetta. 

 

Em observância ao Artigo 21 da Instrução CVM 481, as informações necessárias a respeito da Meden 

Consultoria, na forma do Anexo 21 da Instrução CVM 481, podem ser encontradas no Anexo VII da presente 

Proposta da Administração. A Administração da Companhia informa, ainda, que a contratação da Meden 

Consultoria foi realizada em condições de mercado e em observância das regras e padrões internos da 

Companhia para a contratação de prestadores de serviços. 

 

3.2.1 Proposta da Administração 

 

A Administração propõe aos senhores Acionistas que analisem atentamente a deliberação proposta e, após, 

aprovem a ratificação da contratação da empresa de consultoria independente acima indicada e contratada 

para elaboração do Laudo de Avaliação Zetta. 

 

3.3. Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo de Avaliação Zetta mencionado no item (ii)(b) 

da Ordem do Dia da Assembleia Geral 

 

A Administração da Companhia apresenta para avaliação pelos senhores Acionistas o Laudo de Avaliação 

Zetta, o qual foi elaborado pela Meden Consultoria (Razão social: Valore Consultoria Empresarial Ltda.), inscrita 

perante o CNPJ/ME sob o nº 27.936.447/0001-23, empresa de consultoria independente, com endereço na 

Rua 1º de Março, 23 – Pav 2, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-000, para apuração do valor econômico da Zetta. 

A metodologia utilizada no Laudo de Avaliação Zetta foi a metodologia do fluxo de caixa descontado, sendo 

que o Laudo de Avaliação Zetta foi elaborado com data base de 31 de dezembro de 2019. 

 

O Laudo de Avaliação Zetta pode ser encontrado no Anexo VIII da presente Proposta da Administração. 

 

3.3.1 Proposta da Administração 

 

A Administração propõe aos senhores Acionistas que examinem detidamente o Laudo de Avaliação Zetta, 

disponibilizado juntamente com a presente Proposta da Administração (na forma do Anexo VIII), e que 

aprovem o Laudo de Avaliação Zettta, sem quaisquer ressalvas. 

 

3.4. Deliberar sobre a modificação do caput do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de 

modo a alterar o endereço da sede social apenas para retirar a descrição “Rua” e alterar o bairro 

para “Cerqueira César” 

 

Propõe-se a modificação do caput do Artigo 2º do Estatuto Social apenas para retirar a descrição “Rua” e 

alterar o bairro para “Cerqueira César”, em virtude de ter sido verificado erro material com relação ao endereço 

da sede da Companhia. 
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Desse modo, caso aprovada a modificação, o caput do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia vigorará 

com a seguinte redação: 

 

“Artigo 2° - A Companhia tem sede social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Alameda Santos, 

nº 438, Bairro Cerqueira César, CEP: 01.418-000 e domicílio legal na cidade de Belo Horizonte, Estado 

de Minas Gerais, Rua Amoroso Costa, 348, Bairro Santa Lúcia, CEP: 30.350-570.” 

 

3.4.1. Proposta da Administração 

 

A Administração da Companhia propõe aos Senhores acionistas que leiam atentamente a alteração proposta 

e, após, aprovem a respectiva alteração sem ressalva. 

 

3.5. Deliberar sobre a modificação do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, de modo a 

incluir as seguintes atividades secundárias no objeto social da Companhia: (1) locação de 

máquinas e equipamentos; e (2) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e 

negócios em geral 

 

Propõe-se a modificação do Artigo 3º do Estatuto Social para incluir as seguintes atividades secundárias no 

objeto social da Companhia: (1) locação de máquinas e equipamentos; e (2) atividades de intermediação e 

agenciamento de serviços e negócios em geral. 

 

A administração da Companhia esclarece que a alteração proposta tem por fim permitir uma adequação da 

redação do objeto social da Companhia às atividades por ela exercidas dentro do seu setor de atuação, 

ressaltando, ainda, que essa deliberação não modifica a atividade principal exercida pela Companhia, que 

continuará a consistir na locação de veículos. Dessa forma, a Administração da Companhia informa que a 

inclusão proposta não enseja o direito de retirada previsto no Artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações, 

uma vez que a alteração não impacta as atividades atualmente exercidas pela Companhia, mantendo-se o 

objeto social e o curso normal das atividades da Companhia. 

 

Desse modo, caso aprovada a modificação, o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia vigorará com a 

seguinte redação: 

 

“Artigo 3° - A Companhia tem por objeto social (i) a atividade de locação de veículos nacionais e 

importados, com ou sem motorista, (ii) a locação de máquinas e equipamentos, (iii) atividades de 

intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, e (iv) a participação em outras 

sociedades, na qualidade de sócia ou acionista.” 

 

3.5.1. Proposta da Administração 

 

A Administração da Companhia propõe aos Senhores acionistas que leiam atentamente a alteração proposta 

e, após, aprovem a respectiva alteração sem ressalva. 
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3.6. Deliberar sobre a modificação da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da 

Companhia, de modo a refletir o aumento do capital social da Companhia homologado na Reunião 

do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 17 de dezembro de 2019 

 

Propõe-se a modificação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, de modo a refletir o aumento do capital 

social da Companhia homologado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 17 

de dezembro de 2019. 

 

Tendo em vista que o aumento do capital social, quando aprovado pelo Conselho de Administração da 

Companhia dentro do limite do capital autorizado, é realizado independentemente de reforma estatutária, na 

forma do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e do Artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações, a 

administração da Companhia não vislumbra quaisquer efeitos jurídicos ou econômicos decorrentes da 

aprovação proposta neste item 3.3, sendo ela meramente formal, uma vez que o Aumento de Capital foi 

realizado dentro do limite do capital autorizado e devidamente homologado na Reunião do Conselho de 

Administração realizada em 17 de dezembro de 2019.  

 

Desse modo, caso aprovada a modificação, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia vigorará 

com a seguinte redação:  

 

“Artigo 5° - O capital social da Companhia é de R$3.195.789.984,08 (três bilhões, cento e noventa e 

cinco milhões, setecentos e oitenta e nove mil e novecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), 

totalmente subscrito e integralizado, dividido em 508.729.411 (quinhentos e oito milhões, setecentos e 

vinte e nove mil e quatrocentos e onze) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor 

nominal.” 

 

3.6.1. Proposta da Administração 

 

A Administração da Companhia propõe aos Senhores acionistas que leiam atentamente a alteração proposta 

e, após, aprovem a respectiva alteração sem ressalva. 

 

3.7. Deliberar sobre a modificação do caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de 

modo a aumentar o limite do capital autorizado para R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) 

 

Propõe-se a modificação do caput do Artigo 6º do Estatuto Social, de modo a tornar mais céleres eventuais 

captações de recursos pela Companhia por meio de emissões de ações ordinárias, bônus de subscrição e 

debêntures conversíveis em ações ordinárias. 

 

Desse modo, caso aprovada a modificação, o caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia vigorará 

com a seguinte redação:  

 

“Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R$5.000.000.000,00 

(cinco bilhões de reais) independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho 
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de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e 

forma de sua integralização.” 

 

 

 

3.7.1. Proposta da Administração 

 

A Administração da Companhia propõe aos Senhores acionistas que leiam atentamente a alteração proposta 

e, após, aprovem a respectiva alteração sem ressalva. 

 

3.8. Deliberar sobre a modificação dos Parágrafos 1º, 3º, 4º, 5º e 6º do Artigo 12 do Estatuto 

Social da Companhia, de modo a alterar a composição obrigatória dos comitês da Companhia 

para que as atividades do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos e do Comitê de Compliance 

passem a ser exercidas por um único Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos 

 

Propõe-se a modificação dos Parágrafos 1º, 3º, 4º, 5º e 6º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, de 

modo a alterar a composição obrigatória dos comitês da Companhia para que as atividades do Comitê de 

Auditoria e Gestão de Riscos e do Comitê de Compliance passem a ser exercidas por um único Comitê de 

Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos. 

 

A modificação proposta tem por objetivo criar uma maior sinergia entre os comitês da Companhia, uma vez 

que as atividades dos Comitês de Auditoria e Gestão de Riscos e do Comitê de Compliance possuem vários 

campos de congruência. Com esta modificação, pretende-se que as atividades dos referidos comitês sejam 

combinadas em um único comitê, o que resultará em uma atuação mais efetiva e integrada por parte de tal 

comitê. 

 

Desse modo, caso aprovada a modificação, os Parágrafos 1º, 3º, 4º, 5º e 6º do Artigo 12 do Estatuto Social 

da Companhia vigorarão com a seguinte redação:  

 

“Parágrafo 1º - A Companhia terá (i) um Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos, (ii) um 

Comitê de Seminovos, (iii) um Comitê de Gestão de Pessoas, (iv) um Comitê Rent a Car, e (v) 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 3º - O Comitê de Auditoria, Compliance 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. 

 



 

28 

Parágrafo 4º - O mesmo membro do Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos poderá 

acumular ambas as características referidas no parágrafo terceiro. 

 

Parágrafo 5º - As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos 

estarão definidas em seu regimento interno, aprovado pelo conselho de administração. 

 

Parágrafo 6º - Competirá ao Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos, entre outras matérias 

previstas por Regimento próprio:  

 

(i) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; 

(ii) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; 

(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 e assegurar que os riscos das atividades 

desenvolvidas pela Companhia sejam devidamente identificados, controlados, monitorados e mitigados;  

(v) avaliar, monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento das políticas internas 

da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;  

(vi) garantir o atendimento à legislação e regulamentação aplicáveis e às políticas internas da 

Companhia; 

(vii) avaliar os impactos das normas dos órgãos reguladores e de auto regulação sob as atividades da 

Companhia; e 

(viii) possuir meios para recepção e tratamento de informações e/ou denúncias 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.” 

3.8.1. Proposta da Administração 

 

A Administração da Companhia propõe aos Senhores acionistas que leiam atentamente as alterações propostas 

e, após, aprovem as respectivas alterações sem ressalvas. 

 

3.9. Deliberar sobre a inclusão de Parágrafo Único no Artigo 3º e de Parágrafo Único no Artigo 

10, ambos do Estatuto Social da Companhia, de modo a adequar o Estatuto Social da Companhia 

para iniciar o processo de certificação de Empresa B, junto ao BLab. 

 

A inclusão tem por objetivo adequar o Estatuto Social da Companhia para iniciar o processo de Certificação 

de Empresa B, junto ao BLab, o que está alinhado com o seu Programa de Responsabilidade Social Corporativa. 

A Administração da Companhia entende que nesse momento não há impactos jurídicos e econômicos. 

 

Desse modo, caso aprovada a inclusão, o Parágrafo Único do Artigo 3º e o Parágrafo Único do Artigo 10, 

ambos do Estatuto Social da Companhia, vigorarão com a seguinte redação:  

 

“Artigo 3º. (...) 

 

Parágrafo Único – O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Companhia deverá 

considerar: 
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(i) os interesses de curto e longo prazo da Companhia e de seus acionistas; e 

(ii) os efeitos econômicos, sociais, ambientais e jurídicos de curto e longo prazo das operações 

da Companhia em relação aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais credores da 

Companhia e de suas subsidiárias, como também em relação à comunidade em que ela atua local e 

globalmente.” 

 

“Artigo 10º (...) 

 

Parágrafo Único – No desempenho de suas funções, os administradores da Companhia deverão 

considerar o melhor interesse da Companhia, incluindo os interesses, expectativas e os efeitos de curto 

e longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à Companhia e a suas subsidiárias: 

 

(i) os acionistas; 

(ii) os empregados ativos; 

(iii) os fornecedores, consumidores e demais credores; e 

(iv) a comunidade e o meio ambiente local e global.”  

 

3.9.1. Proposta da Administração 

 

A Administração da Companhia propõe aos Senhores acionistas que leiam atentamente as inclusões propostas 

e, após, aprovem as respectivas inclusões sem ressalvas. 

 

3.10. Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as alterações 

promovidas nos itens (ii)(d) a (ii)(i) da Ordem do Dia da Assembleia Geral, consolidando a sua 

redação 

 

Caso aprovadas as alterações propostas nos itens 3.4 a 3.9 acima, de modo a facilitar o manuseio do Estatuto 

Social da Companhia em seu dia-a-dia, reduzindo seus custos operacionais e possibilitando, ainda, uma melhor 

compreensão de suas disposições, faz-se necessária a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos 

termos do Anexo IX da presente Proposta da Administração. 

 

Ademais, para visualização pelos Senhores acionistas das alterações propostas, a administração da Companhia 

preparou quadros explicativos das alterações, bem como as justificativas e efeitos jurídicos e econômicos das 

mudanças, conforme abaixo:  

 

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 Rua 

Alameda Santos, nº 438, 7º andar, 

Bairro Paraíso, CEP: 01.418-000 e 

domicílio legal na cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, 

 

Artigo 2° - A Companhia tem sede 

social na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, Rua Alameda Santos, 

nº 438, Bairro Cerqueira 

CésarParaíso, CEP: 01.418-000 e 

domicílio legal na cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, 

 

A alteração proposta para 

retirar a descrição “Rua” e 

alterar o bairro para 

“Cerqueira César” é 

necessária para correção de 

erro material identificado. 
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na Rua Amoroso Costa, 348, Bairro 

Santa Lúcia, CEP 30.350-570. 

Rua Amoroso Costa, 348, Bairro 

Santa Lúcia, CEP: 30.350-570. 

 

 

 

 

Artigo 3º 

(Redação Atual) 

Artigo 3º 

(Redação Alterada) 

Justificativa e Efeitos 

Jurídicos e Econômicos 

 

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 3° - A Companhia tem por 

objeto social (i) a atividade de locação 

de veículos nacionais e importados, 

com ou sem motorista, (ii) a locação 

de máquinas e equipamentos, (iii) 

atividades de intermediação e 

agenciamento de serviços e negócios 

em geral, e (ivi) a participação em 

outras sociedades, na qualidade de 

sócia ou acionista. 

 

A alteração proposta para 

inclusão das novas atividades 

tem o objetivo de permitir 

uma ampliação das atividades 

exercidas pela Companhia, 

dentro do setor de atuação 

das suas atuais atividades. A 

alteração não modifica a 

atividade principal exercida 

pela Companhia, que 

continuará a consistir na 

atividade de locação de 

veículos. 

 

Artigo 5º, caput 

(Redação Atual) 

Artigo 5º, caput 

(Redação Alterada) 

Justificativa e Efeitos 

Jurídicos e Econômicos 

 

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 

447.729.411 (quatrocentos e 

quarenta e sete milhões, 

setecentos e vinte e nove mil, 

quatrocentos e onze) ações 

ordinárias, todas nominativas, 

escriturais e sem valor nominal. 

 

Artigo 5° - O capital social da 

Companhia é de R$3.195.789.984,08 

(três bilhões, cento e noventa e cinco 

milhões, setecentos e oitenta e nove 

mil e novecentos e oitenta e quatro 

reais e oito centavos) 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 

508.729.411 (quinhentos e oito 

milhões, setecentos e vinte e nove mil 

e quatrocentos e onze) 447.729.411 

(quatrocentos e quarenta e sete 

milhões, setecentos e vinte e nove 

mil, quatrocentos e onze) ações 

 

A administração da 

Companhia não vislumbra 

quaisquer efeitos jurídicos ou 

econômicos decorrentes da 

aprovação proposta, sendo 

ela meramente formal, uma 

vez que o Aumento de Capital 

foi realizado dentro do limite 

do capital autorizado e 

devidamente homologado na 

Reunião do Conselho de 

Administração realizada em 

17 de dezembro de 2019. 
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ordinárias, todas nominativas, 

escriturais e sem valor nominal. 

 

 

 

Artigo 6º, caput 

(Redação Atual) 

Artigo 6º, caput 

(Redação Alterada) 

Justificativa e Efeitos 

Jurídicos e Econômicos 

 

Artigo 6º - A Companhia está 

autorizada a aumentar o capital 

social até o limite de 

R$4.000.000.000,00 (quatro 

bilhões de 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. 

 

Artigo 6º - A Companhia está 

autorizada a aumentar o capital social 

até o limite de R$5.000.000.000,00 

(cinco bilhões de 

reais)R$4.000.000.000,00 (quatro 

bilhões de 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. 

 

Alteração para refletir o 

aumento do limite do capital 

autorizado, de modo a tornar 

mais céleres eventuais 

captações de recursos pela 

Companhia por meio de 

emissões de ações ordinárias, 

bônus de subscrição e 

debêntures conversíveis em 

ações ordinárias. 

 

Parágrafos 1º, 3º, 4º, 5º e 6º 

do Artigo 12 

(Redação Atual) 

Parágrafos 1º, 3º, 4º, 5º e 6º do 

Artigo 12 

(Redação Alterada) 

Justificativa e Efeitos 

Jurídicos e Econômicos 

 

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 3º - O Comitê de 

Auditoria e Gestão de Riscos, 

 

Parágrafo 1º - A Companhia terá (i) 

um Comitê de Auditoria, Compliance 

e Gestão de Riscos, (ii) um Comitê de 

Compliance, (iii) um Comitê de 

Seminovos, (iviii) um Comitê de 

Gestão de Pessoas, (iv) 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 3º - O Comitê de Auditoria, 

Compliance e Gestão de Riscos, órgão 

 

A modificação proposta tem 

por objetivo criar uma maior 

sinergia entre os comitês da 

Companhia, uma vez que as 

atividades dos Comitês de 

Auditoria e Gestão de Riscos e 

do Comitê de Compliance 

possuem vários campos de 

congruência. Com esta 

modificação, pretende-se que 

as atividades dos referidos 

comitês sejam combinadas 

em um único comitê, o que 

resultará em uma atuação 

mais efetiva e integrada por 

parte de tal comitê. 
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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; 

(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 

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, Compliance e 

Gestão de Riscos poderá acumular 

ambas as características referidas no 

parágrafo terceiro. 

 

Parágrafo 5º - As atividades do 

coordenador do Comitê de Auditoria, 

Compliance e Gestão de Riscos 

estarão definidas em seu regimento 

interno, aprovado pelo conselho de 

administração. 

 

Parágrafo 6º - Competirá ao Comitê 

de Auditoria, Compliance e Gestão de 

Riscos, entre outras matérias 

previstas por Regimento próprio: 

 

(i) opinar sobre a contratação e 

destituição dos serviços de auditoria 

independente; 

(ii) avaliar as informações 

trimestrais, demonstrações 

intermediárias e demonstrações 

financeiras; 

(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 e 

assegurar que os riscos das 

atividades desenvolvidas pela 

Companhia sejam devidamente 

identificados, controlados, 

monitorados e mitigados;  
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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. 

(v) avaliar, monitorar e 

recomendar à administração a 

correção ou aprimoramento das 

políticas internas da Companhia, 

incluindo a política de transações 

entre partes relacionadas;  

(vi) garantir o atendimento à 

legislação e regulamentação 

aplicáveis e às políticas internas da 

Companhia; 

(vii) avaliar os impactos das normas 

dos órgãos reguladores e de auto 

regulação sob as atividades da 

Companhia; e 

(viii) possuir meios para recepção e 

tratamento de informações e/ou 

denúncias 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 Único do Artigo 3º 

(Redação Atual) 

Parágrafo Único do Artigo 3º 

(Redação Incluída) 

Justificativa e Efeitos 

Jurídicos e Econômicos 

- 

 

Parágrafo Único – O exercício das 

atividades relacionadas ao objeto 

social da Companhia deverá 

considerar: 

 

(i) os interesses de curto e longo 

prazo da Companhia e de seus 

acionistas; e 

(ii) os efeitos econômicos, sociais, 

ambientais e jurídicos de curto e 

longo prazo das operações da 

Companhia em relação aos 

empregados ativos, fornecedores, 

consumidores e demais credores da 

Companhia e de suas subsidiárias, 

como também em relação à 

comunidade em que ela atua local e 

globalmente. 

 

A inclusão tem por objetivo 

adequar o Estatuto Social da 

Companhia para iniciar o 

processo de Certificação de 

Empresa B, junto ao BLab, o 

que está alinhado com o seu 

Programa de 

Responsabilidade Social 

Corporativa. A Administração 

da Companhia entende que 

nesse momento não há 

impactos jurídicos e 

econômicos.  
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Parágrafo Único do Artigo 10º 

(Redação Atual) 

Parágrafo Único do Artigo 10º 

(Redação Incluída) 

Justificativa e Efeitos 

Jurídicos e Econômicos 

- 

 

Parágrafo Único – No desempenho de 

suas funções, os administradores da 

Companhia deverão considerar o 

melhor interesse da Companhia, 

incluindo os interesses, expectativas 

e os efeitos de curto e longo prazo de 

seus atos sobre os seguintes atores 

relacionados à Companhia e a suas 

subsidiárias: 

 

(i) os acionistas; 

(ii) os empregados ativos; 

(iii) os fornecedores, consumidores 

e demais credores; e 

(iv) a comunidade e o meio 

ambiente local e global. 

 

A inclusão tem por objetivo 

adequar o Estatuto Social da 

Companhia para iniciar o 

processo de Certificação de 

Empresa B, junto ao BLab, o 

que está alinhado com o seu 

Programa de 

Responsabilidade Social 

Corporativa. A Administração 

da Companhia entende que 

nesse momento não há 

impactos jurídicos e 

econômicos.  

 

3.10.1. Proposta da Administração 

 

A Administração da Companhia propõe aos Senhores acionistas que leiam atentamente os quadros 

comparativos acima, assim como o Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo IX da presente 

Proposta da Administração, e, após, aprovem a deliberação sem ressalva. 
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

CNPJ/ME Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020 

ANEXO I – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

CNPJ/ME Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

Ficam os Senhores acionistas da COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (“Companhia”) convocados 

a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia Geral”) a ser realizada no dia 12 

de junho de 2020, às 14:00 horas, por meio exclusivamente digital, nos termos da Instrução CVM nº 481, 

de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481”), conforme alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de 

abril de 2020 (“Instrução CVM 622”), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  

 

(i) Em Assembleia Geral Ordinária: 

 

(a) 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 2019; 
 

(b) deliberar sobre a proposta da administração da Companhia de destinação do lucro líquido e distribuição 
de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

 
(c) deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e eleger, nos 

termos dos Artigos 14 e 31, alínea (b), do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de 

Administração da Companhia; e  
 

(d) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da 
Companhia. 

 

(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: 

 

(a) examinar, discutir e deliberar acerca da aquisição, pela Companhia, de 18.940.000 (dezoito milhões, 

novecentos e quarenta mil) ações ordinárias de emissão da Zetta Frotas S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02.491.558/0001-42 (“Zetta”) e representativas de 100% (cem por cento) do seu capital social, pelo valor de 

(1) R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), e (2) 2.003.917 (duas milhões, três mil e novecentas 
e dezessete) ações de emissão da Companhia (“Aquisição Zetta”);  

 
(b) ratificar a contratação, realizada pela Diretoria da Companhia, da Meden Consultoria (Razão social: 

Valore Consultoria Empresarial Ltda.), inscrita perante o CNPJ/ME sob o nº 27.936.447/0001-23, empresa de 

consultoria independente, com endereço na Rua 1º de Março, 23 – Pav 2, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-000, 
para elaboração de laudo com base no valor econômico da Zetta, utilizando-se a metodologia do fluxo de 

caixa descontado, com data base de 31 de dezembro de 2019 (“Laudo de Avaliação Zetta”);  
 

(c) examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo de Avaliação Zetta mencionado no item (ii)(b) acima; 

 
(d) deliberar sobre a modificação do caput do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de modo a alterar 

o endereço da sede social apenas para retirar a descrição “Rua” e alterar o bairro para “Cerqueira César”; 
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(e) deliberar sobre a modificação do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, de modo a incluir as 

seguintes atividades secundárias no objeto social da Companhia: (1) locação de máquinas e equipamentos; 

e (2) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral; 
 

(f) deliberar sobre a modificação da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de 
modo a refletir o aumento do capital social da Companhia homologado na Reunião do Conselho de 

Administração da Companhia, realizada em 17 de dezembro de 2019; 
 

(g) deliberar sobre a modificação do caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de modo a 

aumentar o limite do capital autorizado para R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais); 
 

(h) deliberar sobre a modificação dos Parágrafos 1º, 3º, 4º, 5º e 6º do Artigo 12 do Estatuto Social da 
Companhia, de modo a alterar a composição obrigatória dos comitês da Companhia para que as atividades do 

Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos e do Comitê de Compliance passem a ser exercidas por um único 

Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos; 
 

(i) deliberar sobre a inclusão de Parágrafo Único no Artigo 3º e de Parágrafo Único no Artigo 10, ambos 
do Estatuto Social da Companhia, de modo a adequar o Estatuto Social da Companhia para iniciar o processo 

de certificação de Empresa B, junto ao BLab; e  
 

(j) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as alterações promovidas 

nos itens (ii)(d) a (ii)(i) acima, consolidando a sua redação. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS AOS ACIONISTAS: Em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades 

competentes durante a pandemia do COVID-19 (coronavírus) e conforme autorizado pelo §3º do Artigo 21-C 

da Instrução CVM 481, a Assembleia Geral será realizada de modo exclusivamente digital, podendo 

os Senhores acionistas participar e votar por meio do sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia 

ou exercer o direito de voto mediante uso do Boletim de Voto (conforme abaixo definido), em ambos os casos 

nos termos previstos na Instrução CVM 481. 

 

Observados os procedimentos previstos neste Edital de Convocação e na Proposta da Administração para a 

Assembleia Geral ora convocada, para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, o acionista deverá 

enviar solicitação à Companhia para o endereço de e-mail assembleias@unidas.com.br, até 2 (dois) dias antes 

da data de realização da Assembleia Geral (isto é, até às 14:00min do dia 10 de junho de 2020), 

consoante o previsto no §3º do Artigo 5º da Instrução CVM 481, e enviar à Companhia os documentos 

indicados neste Edital de Convocação da Assembleia Geral e na Proposta da Administração da Assembleia 

Geral ora convocada, na forma prevista na referida Proposta da Administração. Em resposta ao e-mail, a 

Companhia enviará aos senhores acionistas, que manifestarem seu interesse em participar na Assembleia 

Geral por meio do sistema eletrônico e que, após a análise dos documentos enviados e comprovação da 

titularidade das ações, estejam aptos a participar da Assembleia Geral, as regras para participação e os 

procedimentos necessários e suficientes para acesso e utilização do sistema eletrônico pelo acionista.  

 

Em observância do previsto no §3º do Artigo 5º da Instrução CVM 481, a Companhia solicita aos Senhores 

acionistas que pretendam participar e votar, por meio de sistema eletrônico, na Assembleia Geral ora 

convocada que apresentem, em até 2 (dois) dias antes da data da sua respectiva realização (isto é, até às 

14:00min do dia 10 de junho de 2020): (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária 

das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do Artigo 126 da Lei nº 6.404/1976, 
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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 data de envio do documento para a Companhia; 

e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, 

na hipótese de representação por procurador. Os Senhores acionistas ou seus representantes legais deverão, 

ainda, apresentar, em conjunto com os demais documentos necessários, documentos que comprovem a sua 

identidade e os seus poderes, conforme o caso. 

 

Os instrumentos de mandato deverão (i) ter sido outorgados há menos de 1 (um) ano e para procurador que 

seja acionista, administrador da companhia, advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos 

Advogados do Brasil ou instituição financeira, observado que (a) se pessoa jurídica: o acionista pode ser 

representado por seus representantes legais ou por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos 

e de acordo com as regras da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada (“Código Civil”), não havendo 

necessidade, neste caso, de que o procurador seja acionista, administrador da companhia, advogado 

regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou instituição financeira; e (b) se fundo 

de investimento: o acionista por ser representado pelo seu administrador e/ou gestor (conforme o caso) ou, 

ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com as regras do Código 

Civil, não havendo necessidade, neste caso, de que o procurador seja acionista, administrador da companhia, 

advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou instituição financeira; e 

(ii) ser acompanhados dos documentos que comprovem os poderes de representação e identidade do 

outorgante e do outorgado, conforme o caso. 

 

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

(i) para a sede social da Companhia, situada na Alameda Santos, nº 438, 7º andar, Bairro Cerqueira César, 

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01418-000, aos cuidados do Departamento Jurídico da 

Companhia; (ii) para a Administração Central da Companhia, situada na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 13º 

andar, bairro Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-457, aos cuidados 

do Departamento Jurídico da Companhia; ou (iii) por correio eletrônico (assembleias@unidas.com.br), no 

prazo de até 2 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia Geral ora convocada (isto é, até às 

14:00min do dia 10 de junho de 2020), nos termos do §3º do Artigo 5º da Instrução CVM 481.  

 

Sem prejuízo da possibilidade de participar e votar, por meio de sistema eletrônico, na Assembleia Geral ora 

convocada e observados os procedimentos previstos na 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 seu respectivo 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), da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão (www.b3.com.br). 

 

Sem prejuízo da possibilidade de participar e votar, por meio de sistema eletrônico, na Assembleia Geral ora 

convocada, conforme instruções contidas neste Edital de Convocação e na Proposta da Administração, a 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/
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Companhia recomenda aos seus Acionistas que utilizem e seja dada preferência ao Boletim de 

Voto para fins de participação na Assembleia Geral, evitando que problemas decorrentes de equipamentos 

de informática ou de conexão à rede mundial de computadores dos acionistas prejudiquem o exercício do seu 

direito de voto na Assembleia Geral. Caso os senhores Acionistas tenham quaisquer dúvidas quanto ao Boletim 

de Voto ou à sua utilização, a Companhia se coloca à disposição para auxiliá-los, de modo a facilitar ao máximo 

a utilização do Boletim de Voto, por meio do e-mail assembleias@unidas.com.br e do telefone (11) 93460-

5606.  

 

Conforme o disposto no Artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações e nos Artigos 1º e 3º da Instrução CVM 

nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada, os Senhores acionistas representando, pelo menos, 

5% (cinco por cento) do capital social da Companhia poderão requerer a adoção do processo de voto múltiplo, 

observado o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da 

Assembleia Geral ora convocada para requerimento. 

 

Todos os documentos pertinentes à Ordem do Dia a serem analisados ou discutidos na Assembleia Geral, 

incluindo este Edital de Convocação, a Proposta 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, conforme endereço acima mencionado; (iv) no 

endereço da Administração Central da Companhia, conforme acima mencionado; e (v) na página da 

Companhia na rede mundial de computadores (ri.unidas.com.br).  

 

Por fim, a Administração da Companhia esclarece que, nesta data, a Aquisição Zetta ainda está sujeita ao 

cumprimento de algumas condições precedentes, incluindo a conclusão do prazo de eventuais recursos após 

a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, publicada em 06/05/2020. 

 

São Paulo/SP, 12 de maio de 2020. 

 

 

EDUARDO LUIZ WURZMANN 

Presidente do Conselho de Administração 

 

http://www.b3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

CNPJ/ME Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020 

ANEXO II – COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES NA FORMA DO ITEM 10 DO 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
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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 do 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 2019, 2018 e 2017, bem como as respectivas demonstrações consolidadas de resultado e 

demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa. 

 

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 Associação Brasileira das 

Locadoras de Automóveis (“ABLA”) com mais de 84 mil veículos e o terceiro no segmento de aluguel de 

veículos (“Rent-a-Car”), com mais de 69 mil veículos no país. Considerando a fusão com a Unidas S.A. realizada 

em 9 de março de 2018, alcançamos 17,4% 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, além de 

entrarmos no segmento de Aluguel de Carros, no qual temos uma participação de mercado 14,2%, também 

de acordo com a ABLA.  

 

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 2019, 2018 e 2017, possuíamos uma taxa média de ocupação de 97,7%, 

98,2% e 97,0%, respectivamente, neste segmento, com a idade média da frota operacional de 17,0, 16,9 e 

18,9 meses.  

 

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

jurídicas. A Companhia atende seus clientes, diretamente ou por meio de agências de viagem, operadores de 

turismo e parcerias comerciais, bem como, 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 2019, possuíamos 

uma taxa média de ocupação de 78,0%. Como base de comparação, nos anos de 2018 e de 2017, a Unidas 

S.A. possuía as respectivas taxas de ocupação de 78,8% e 83,7% neste segmento. Por sua vez, a idade média 

da frota operacional foi de 7,1, 7,5 e 7,9 meses, respectivamente para os anos de 2019, 2018 e 2017, sendo 

os dados de 2018 e 2017 referentes à Unidas S.A.. 

 

O principal benefício para nossos clientes consiste na redução de cerca de 27% nos custos e despesas 

relacionados a frota no (dados referentes ao período de 2018 e 2019), dada a nossa escala obtida com mais 

de 164 mil veículos operando em todo país, além de cuidarmos desde a aquisição, gestão, manutenção e 
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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 S.A. 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 2019, 2018 e 2017, totalizamos 64.564, 42.386 e 16.710 unidades 

vendidas. 

 

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, nossa frota totalizou 164.588, 131.099 e 46.566 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:  

 

 Em R$ mil 

 31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017 

Locação de veículos        2.118.173         1.422.465            549.108  

Franchising 

           

31.638   

           

31.277   - 

Gestão de frotas de terceiros 

              

2.923   

              

2.944   - 
      

Venda de veículos seminovos       2.518.495         1.441.683            545.506  

Revenda de veículos usados          127.378   

           

18.826   - 

Receita líquida operacional       4.798.607         2.917.195         1.094.614  

      
EBITDA¹       1.269.858            840.714            361.341  
Margem EBITDA² 59,0%  57,7%  65,8% 

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

² Valor do EBITDA sobre receita líquida de locação     
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Nossa receita líquida total nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foi equivalente a 

R$4.798,6 milhões, R$2.917,2 milhões e R$1.094,6 milhões, respectivamente. A receita líquida total 

apresentou um aumento anual de 64,5% entre os anos de 2019 e 2018. 

 

Nosso EBITDA nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foi de R$1.269,9 milhões, 

R$840,7 milhões e R$361,3 milhões, respectivamente. Na comparação entre 2019 e 2018, o EBITDA 

apresentou crescimento de 51,0%. 

 

A nossa dívida bruta em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 correspondeu a R$4.695,2 milhões, R$3.924,3 

milhões e R$1.462,8 milhões, respectivamente. 

 

Adicionalmente, o caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e 

derivativos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foi de R$2.014,7 milhões, R$1.964,9 milhões e R$430,7 

milhões, respectivamente. 

 

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. 

 

A Companhia possuía em 31 de dezembro de 2019 duas classificações de Rating de crédito corporativo na 

escala nacional, (brAAA) pela Standard & Poor’s e (brAA) pela Fitch Ratings. 

 

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

pública de 61.000.000 de novas ações, realizada em 17 de dezembro de 2019, que captou novos recursos 

no montante de R$1.189,5 milhões, além do reflexo decorrente do ágio originado na aquisição da Unidas Agro 

Locação de Veículos S.A. (“Unidas Agro”), no montante de R$18,4 milhões. 

 

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 a nossa estrutura de capital era composta por 35,3% de capital 

próprio e 64,7% de capital de terceiros, 29,3% de capital próprio e 70,7% de capital de terceiros e 20,2% de 

capital próprio e 79,8% de capital de terceiros, respectivamente, conforme evidenciado pela tabela a seguir: 

 

  Em R$ mil 

  31/12/2019   31/12/2018   31/12/2017 

Capital próprio           

Capital social    3.094.902       1.922.181        397.900  

Ações em tesouraria       (35.562)           (9.925)          (9.785) 

Reserva de capital e gastos com emissão de ações       550.969          528.961          45.129  

Reserva de lucros       315.027          140.620          61.951  

Ajuste de avaliação patrimonial       (20.925)         (16.291)        (11.914) 

Patrimônio líquido 3.904.411   2.565.546   483.281 
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Capital de terceiros           

Passivo circulante 2.278.402   2.416.077   632.113 

Passivo não circulante 4.865.181   3.762.895   1.279.208 

Total do passivo 7.143.583   6.178.972   1.911.321 

Caixa e equivalentes de caixa  (1.770.114)    (1.755.864)      (402.489) 

Títulos e valores mobiliários     (244.580)       (209.034)        (28.237) 

Instrumentos financeiros derivativos           

Passivo líquido total 5.128.889   4.214.074   1.480.595 

            

Total do passivo e patrimônio líquido 11.047.994   8.744.518   2.394.602 

 

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$843,7 milhões no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2019, R$368,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de R$ 

59,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 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 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 do 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.  
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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 2019, 2018 e 2017, 

dentre os contratos de financiamento, destacam-se principalmente instrumentos 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 

 
 Em R$ mil 

 31/12/2019   31/12/2018   31/12/2017 

Passivo circulante      

Empréstimos, financiamentos e debêntures        119.521           298.687          220.923  
Instrumentos financeiros derivativos passivos          22.695             31.506           29.371  

Passivo não circulante        
Empréstimos, financiamentos e debêntures      4.553.004         3.594.154       1.212.482  

Dívida bruta 4.695.220   3.924.347   1.462.776 

Caixa e equivalentes de caixa   (1.770.114)      (1.755.864)        (402.489) 

Títulos e valores mobiliários        (244.580)         (209.034)         (28.237) 

Dívida líquida 2.680.526   1.959.449   1.032.050 
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(i) Contratos de empréstimos e financiamentos relevantes  

 

Destacamos abaixo as operações de empréstimos e financiamentos relevantes contratadas por nós que 

estavam vigentes em 31 de dezembro de 2019. 

 

FINAME/BNDES 

 

Em 31 de dezembro de 2019, não possuíamos contratos ativos na modalidade FINAME, financiados com 

recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), para aquisição de veículos 

pesados. As operações que possuíamos vigentes foram liquidadas no último trimestre de 2019. 

 

Leasing 

 

Em 31 de dezembro de 2019, éramos parte em contratos da modalidade Leasing, para aquisição de 

equipamentos de informática, no valor total de R$76,3 mil, 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, notas comerciais e capital de giro 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo em aberto das debêntures de nossa emissão era de R$4.212,1 milhões, 

o saldo em aberto das notas comerciais de nossa emissão era de R$136,8 milhões, o saldo da operação 4131 

era de R$ 201,7 milhões e o saldo em aberto dos certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) era de 

R$121,8 milhões. Para mais informações sobre as nossas emissões, vide item 18.5 do Formulário de Referência 

da Companhia. 

 

(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 

Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não possuíamos quaisquer outras 

relações de longo prazo com instituições financeiras além daquelas citadas no Formulário de Referência e em 

nossas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas. 

 

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas 

 

Nossas dívidas são garantidas por 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 do 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  
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• Fornecedores  

• Outros passivos  

• Dividendos e juros sobre capital próprio 

 

(iv) 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 2019 determinam a observância de determinados índices financeiros (covenants) mínimos, 

conforme descritos abaixo:  

 

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: 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 2019 a razão entre EBITDA 

e Despesa Financeira Líquida foi 2,09.  

 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 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 2019 

a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 3,54. 

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 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 2019 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio 

Líquido foi 1,08.  

 

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: 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 2019 a razão entre Dívida 

Líquida e EBITDA foi 2,09. 
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II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 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 2019 

a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 3,54.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 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 2019 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio 

Líquido foi 0,71.  

 

IV. A razão entre a Dívida Líquida e o Valor Contábil da Frota: 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 2019 a razão entre Dívida Líquida e Valor da Frota foi 37,92%. 

 

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: 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 2019 a razão entre Dívida 

Líquida e EBITDA foi 2,09. 

 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 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 2019 

a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 3,54.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 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 2019 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio 

Líquido foi 0,71.  

 

IV. A razão entre a Dívida Líquida e o Valor Contábil da Frota: 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 2019 a razão entre Dívida Líquida e Valor da Frota foi 37,92%.  

 

V. A razão entre o Caixa e o Serviço da Dívida de Curto Prazo: 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 2019 a divisão do Caixa pelo Serviço da Dívida de Curto Prazo foi 1.139,29%.  
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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: 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 2019 a razão entre Dívida 

Líquida e EBITDA foi 2,09.  

 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 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 2019 

a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 3,54.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 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 2019 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio 

Líquido foi 0,71. 

 

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: 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 2019 a razão entre Dívida 

Líquida e EBITDA foi 2,09. 

 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 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 2019 

a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 3,54.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 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 2019 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio 

Líquido foi 0,71. 

 

IV. A razão entre a Dívida Líquida e o Valor Contábil da Frota: 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 2019 a razão entre Dívida Líquida e Valor da Frota foi 37,92%.  
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Debêntures da décima oitava 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: 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 2019 a razão entre Dívida 

Líquida e EBITDA foi 2,09. 

 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 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 2019 

a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 3,54.  

 

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: 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 2019 a Dívida Líquida e o EBITDA foi 2,09. 

 

II. A razão entre o EBITDA dos últimos 12 meses e a Despesa Financeira Líquida no mesmo período: 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 2019 

a razão entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida foi 3,54.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 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 2019 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio 

Líquido foi 1,08.  

 

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: 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). Em 31 de dezembro de 2019 a razão entre Dívida Líquida e EBITDA foi 

3,13. 

 



 

51 

II. A razão entre o EBITDA e o Resultado Financeiro: 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 2019 

a razão entre EBITDA e Resultado Financeiro foi 3,46. 

 

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: 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 2019 a razão entre Dívida 

Líquida e EBITDA foi 3,13. 

 

II. A razão entre o EBITDA e o Resultado Financeiro: 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). Em 31 de dezembro de 2019 a razão entre EBITDA e Resultado Financeiro foi 3,46.  

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 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 2019 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio 

Líquido foi 1,61. 

 

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: 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 2019 a razão entre Dívida 

Líquida e EBITDA foi 3,13. 

 

II. A razão entre o EBITDA e o Resultado Financeiro: 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). Em 31 de dezembro de 2019 a razão entre EBITDA e Resultado Financeiro foi 3,46. 

 

III. A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido: 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 2019 a razão entre Dívida Líquida e Patrimônio 

Líquido foi 1,61.  
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Debêntures da décima terceira emissão da Unidas S.A. 

 

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

de 2019 e aditada em 8 de abril de 2019, 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: 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 2019 a razão entre Dívida 

Líquida e EBITDA foi 3,13. 

 

II. A razão entre o EBITDA e o Resultado Financeiro: 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). Em 31 de dezembro de 2019 a razão entre EBITDA e Resultado Financeiro foi 3,46. 

 

Debêntures da décima quarta emissão da Unidas S.A. 

 

A escritura de emissão das debêntures da décima quarta emissão da Unidas S.A., celebrada em 18 de 

novembro de 2019 e aditada em 21 de novembro de 2019, 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: 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 2019 a razão entre Dívida 

Líquida e EBITDA foi 3,13. 

 

II. A razão entre o EBITDA e o Resultado Financeiro: 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). Em 31 de dezembro de 2019 a razão entre EBITDA e Resultado Financeiro foi 3,46. 

 

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 
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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 item 

10.1(f) do 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 2019, 2018 e 2017, 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 2019, 2018 e 2017, de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria. 

 

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 
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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. 

 

Receitas e despesas financeiras 
 

As receitas financeiras abrangem principalmente receitas de rendimento sobre aplicações financeiras. 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 empréstimos 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 
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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 diferido 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 2019, 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., tornando-a subsidiária integral da Companhia, nas 

demonstrações financeiras consolidadas da Companhia,  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. e da Unidas Agro, que se tornaram subsidiárias integrais da Companhia, passaram a ser 

consolidadas nas Demonstrações Financeiras da Companhia a partir de 9 de março de 2018 e 31 de janeiro 

de 2019, respectivamente. Para maiores informações sobre a incorporação pela Companhia de ações de 

emissão de investidas vide item 15.7 do Formulário de Referência. 

  Em R$ mil 

  Exercícios findos em 

  31/12/2019   V.V.%   31/12/2018  V.V.%  V.H.% 

Receita operacional líquida 4.798.607   100,0%   2.917.195  100,0%  64,5% 
Custos de locação e venda de 

veículos (3.477.065)   -72,5%   (2.032.922)  -69,7%  71,0% 

                 
Lucro bruto 1.321.542   27,5%   884.273  30,3%  49,4% 

                 
Despesas com vendas (295.548)   -6,2%   (165.801)  -5,7%  78,3% 

Despesas gerais e 

administrativas (227.531)   -4,7%   (164.075)  -5,6%  38,7% 
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Outras receitas (despesas) 

operacionais 362   0,0%   (7.887)  -0,3%  

-

104,6% 

                 

Lucro antes do resultado 

financeiro líquido e impostos 798.825   16,6%   546.510  18,7%  46,2% 

                 

Receitas financeiras  73.160   1,5%   57.388  2,0%  27,5% 

Despesas financeiras  (440.394)   -9,2%   (361.772)  -12,4%  21,7% 

Despesas financeiras, 

líquidas (367.234)   -7,7%   (304.384)  -10,4%  20,6% 

                 
Lucro antes dos impostos 431.591   9,0%   242.126  8,3%  78,3% 

                 
Impostos de renda e 

contribuição social correntes e 

diferidos (93.445)   -1,9%   (52.924)  -1,8%  76,6% 

Lucro líquido do exercício 338.146   7,0%   189.202  6,5%  78,7% 

 

 

 

 
    Em R$ mil 

  Exercícios findos em  

    31/12/2018   V.V.%   31/12/2017  V.V.%  V.H.% 

Receita operacional líquida   2.917.195   100,0%   1.094.614  100,0%  166,5% 
Custos 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 gerais e 

administrativas   (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 líquido e impostos   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 dos impostos   242.126   8,3%   80.855  7,4%  199,5% 

                   

Impostos de renda e 
contribuição social correntes e 

diferidos   (52.924)   -1,8%   (20.257)  -1,9%  161,3% 

Lucro líquido do exercício   189.202   6,5%   60.598  5,5%  212,2% 
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Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados consolidadas para os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 apresentadas acima:  
 

Receita operacional 
 
A composição da receita operacional é como segue: 

 

 Em R$ mil 

 31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017 

Locação de veículos  
      

2.118.173   

      
1.422.465   

         
549.108  

Franchising 
           

31.638   

           
31.277   - 

Gestão de frotas de terceiros 

              

2.923   

              

2.944   - 

Venda de veículos seminovos 

      

2.518.495   

      

1.441.683   

         

545.506  

Revenda de veículos usados 

         

127.378   

           

18.826   - 

Receita líquida operacional 
      

4.798.607   

      
2.917.195   

      
1.094.614  

 
A receita operacional atingiu R$4.798,6 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, crescimento 

de 64,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, onde alcançamos R$2.917,2 milhões.  
 

O aumento da receita foi resultado do aumento (a) da receita de locação de veículos (“fleet” e “rent-a-car”) e 

(b) da receita de vendas e revendas de veículos, que cresceram 74,7% e 576,6%, respectivamente. A receita 
de locação de veículos representou um aumento de R$695,7 milhões ou 48,9% no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019 comparado com 2018. Ao final do exercício de 31 de dezembro de 2019, a frota total da 
Companhia atingiu 164.588 veículos, representando um aumento de 33.489 unidades em relação ao exercício 

de findo em 31 de dezembro de 2018, quando era de 131.099 veículos.  
 

A receita operacional atingiu R$2.917,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, crescimento 

de 166,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, no qual 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”) 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 
proveniente 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 era de 46.566 veículos.  

 
Custos de locação e venda de veículos 
 

Os custos de locação totalizaram R$1.037,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (ante 
R$734,5 milhões no mesmo período do ano anterior), representando um aumento de R$303,4 milhões ou 

41,3%, impactado principalmente pelos custos de manutenção e de depreciação, em função de estar operando 
uma frota maior por conta da aquisição da Unidas S.A.  

 

Os custos dos veículos vendidos totalizaram R$2.439,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
(ante R$1.298,4 milhões no mesmo período do ano anterior), representando um aumento de 87,9%, reflexo 

do aumento do volume de seminovos vendidos. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro bruto 
da operação de vendas de veículos atingiu R$206,7 milhões, ante R162,1 milhões de resultado bruto exercício 

findo em 31 de dezembro de 2018, resultante do maior volume de vendas. 
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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), representando um 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 2019, 2018 e 2017: 
 
 Em R$ mil 

 31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017 

Custo de venda dos veículos 

seminovos   (2.335.705) 
 

  (1.282.480) 
       (470.640) 

Custo de revenda dos veículos 
usados       (103.462) 

         
(15.951) 

           
(8.308) 

Custos de manutenção       (638.818)        (520.704)        (196.267) 
Custo com depreciação veículos da 

frota       (407.511) 
 

      (271.018) 
       (130.894) 

Recuperação de créditos de 

PIS/COFINS         168.026  
 

       105.999  
           55.118  

Outros custos operacionais 
      (159.595) 

         
(48.768) 

         
(21.787) 

Total dos custos   (3.477.065)    (2.032.922)        (772.778) 

 

Despesas Administrativas e Gerais 
 

Aumento de 38,7% nas despesas administrativas e gerais, que totalizavam R$227,5 milhões no exercício findo 

em 31 de dezembro de 2019, comparados a R$164,1 milhões no mesmo período de 2018. Esse aumento 
ocorreu devido depreciação e amortização, por conta da adoção ao IFRS16 em 1º de janeiro de 2019 e 

despesas com pessoal, devido ao aumento de quadro de funcionários da Companhia. 
 

Aumento de 214,5% nas despesas administrativas e gerais, que totalizavam R$164,1 milhões no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2018, comparados a R$52,2 milhões no mesmo período de 2017.  
 

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.  
  Em R$ mil 

 31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017 

Despesas gerais 
      (21.484) 

           
(47.770) 

           
(14.965) 

Honorários, consultoria e terceiros 
      (40.756) 

           

(32.000) 
           

(11.304) 

Depreciação e amortização 
      (63.522) 

           

(23.186) 
             

(1.490) 
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Despesas com pessoal 
      (98.108) 

           

(59.199) 
           

(17.755) 

Outras despesas administrativas 
        (3.661) 

             

(1.920) 
             

(6.656) 

Total 
   (227.531) 

         
(164.075) 

           
(52.170) 

 
 

Despesas com Vendas 
 

Nossas despesas com vendas totalizaram R$295,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
comparado a R$165,8 milhões no mesmo período de 2018, um aumento de R$129,7 milhões, representado, 

principalmente, por comissões, taxas e serviços de terceiros e perda estimada com créditos de liquidação 

duvidosa. 
 

Nossas despesas com vendas totalizaram R$165,8 milhões no exercício 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, taxas e serviços de terceiros e despesas de pessoal, e reflete, basicamente, a 

adição das despesas da Unidas S.A. após a fusão com a Companhia e o maior volume de negócios. 
 

 Em R$ mil 
 31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017 

Pessoal       (66.353)  
 

       (51.154)  
 

       (16.996)  
Comissões, taxas e serviços de terceiros    (127.725)  

 
       (52.914)  

 
         (4.018)  

Propaganda e marketing       (35.167)  
 

       (23.904)  
 

       (10.902)  
Perda estimada com créditos de liquidação 

duvidosa  

      (33.227)  

 
       (10.743)  

 
         (5.754)  

Baixas de títulos não recuperáveis              702 

  

 
         (1.948)  

 
                  - 

    
Outras despesas de vendas       (33.777) 

 
       (25.137) 

 
         (8.079) 

Total    (295.547) 
 

      (165.800) 
 

       (45.749) 

 

Despesas financeiras 
 

As despesas financeiras totalizaram R$440,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 

acréscimo de 21,7% em comparação com o período de 2018, em razão das novas emissões de debêntures e 

despesas bancárias. 

 

As receitas financeiras apresentaram um aumento de R$15,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, quando totalizaram R$73,2 milhões, comparado a R$57,4 milhões no mesmo período de 2018, dado um 

maior saldo médio de caixa e equivalentes de caixa, entre eles aplicações financeiras, e títulos e valores mobiliários 

mantido durante o período.  
 

As despesas financeiras totalizaram R$361,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acréscimo 
de 115,3% em comparação com o período de 2017, essencialmente em razão da aquisição da Unidas S.A.  

 

As receitas financeiras apresentaram um aumento de R$32,3 milhões no exercício 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. 
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 Em R$ mil 

 31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017 

Juros de clientes 
          9.135  

               
7.653   

                 
782  

Juros aplicações financeiras 
       45.285  

             
45.960   

            
22.415  

Variação cambial 
       18.362  

                  

273   

                     

-    

Outras receitas financeiras 
             378  

               

3.502   

              

1.876  

Total das receitas financeiras 
       73.160  

             

57.388   

            

25.073  
        

Juros sobre financiamento 
   (283.963) 

         

(281.912)  

        

(123.474) 

Swap 
      (14.894) 

           
(28.567)  

          
(18.525) 

Custo de captação e juros de cessão 
      (43.068) 

           
(16.629)  

            
(9.090) 

Arrendamento de imóveis 
        (8.996) 

                      
-     

                     
-    

Despesas bancárias 
      (52.094) 

           

(24.167)  

                     

-    

Variação cambial 
      (31.370) 

                      

-     

                     

-    

Outras despesas financeiras 
        (6.009) 

           

(10.497)  

          

(16.920) 

Total das despesas financeiras 
   (440.394) 

         
(361.772)  

        
(168.009) 

        

Total 
   (367.234) 

         
(304.384)  

        
(142.936) 

 
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 exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 

2017 estão dispostas a seguir: 

 Em R$ mil 

  31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017 

      
Lucro do período antes dos impostos         431.591           242.126             80.855  

Alíquotas nominais 34%  34%  34% 
Imposto de renda e contribuição social calculado 

à alíquota nominal       (146.741) 
          

(82.323)  

         

(27.491) 

      
Ajustes à despesa nominal:  

 
   

Juros sobre capital próprio 
          55.685  

 
          29.630   

             

5.566  
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Outras adições líquidas 
           

(2.389) 
               

(231)  

             

1.668  

Despesas de imposto de renda e contribuição 

social do exercício 

         

(93.445) 
          

(52.924)  

         

(20.257) 
 

 
 

   
Total de despesas de imposto de renda e 

contribuição social diferidos 

         

(42.813) 
          

(35.914)  

         

(10.550) 
Total de despesas de imposto de renda e 

contribuição social corrente 

         

(50.632) 
          

(17.010)  

           

(9.707) 

Total de imposto 

         

(93.445)  

         

(52.924)  

         

(20.257) 

 

Resultado do exercício 
 

O lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 totalizou R$338,1 milhões, comparado a R$189,2 

milhões reportados no mesmo período do ano anterior, representando um aumento de 78,7%. 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 o lucro totalizou R$189,2 milhões, comparado a R$60,6 milhões 

reportados no mesmo período do ano anterior, representando um aumento de 212,2%, em função, 

essencialmente, do aumento de escala advindo da aquisição da Unidas S.A. em 9 de março de 2018.
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Apresentamos a seguir as explicações às principais variações ocorridas sobre nossa situação patrimonial e financeira das seguintes 
datas-base: 

 

• 31 de dezembro de 2019 comparado com 31 de dezembro de 2018; 

• 31 de dezembro de 2018 comparado com 31 de dezembro de 2017; 
 

Ativo 31/12/2019   V.V.%   31/12/2018   V.V.%   31/12/2017   V.V.%     2019x2018   2018x2017   

                                    

Circulante                                   

 Caixa e equivalentes de caixa      1.770.114    16,0%        1.755.864    20,1%           402.489    16,8%     0,8%   336,3%   

 Títulos e valores mobiliários         243.240    2,2%           207.324    2,4%              21.516    0,9%     17,3%   863,6%   

 Contas a receber de clientes         457.875    4,1%           377.743    4,3%           136.913    5,7%     21,2%   175,9%   

 Veículos em desativação para renovação 
de frota         475.704    4,3%           317.285    3,6%              63.965    2,7%     49,9%   396,0%   

 Veículos para revenda            20.780    0,2%              13.005    0,1%                       -      0,0%     59,8%   100,0%   

 Impostos a recuperar            86.473    0,8%              73.730    0,8%              38.935    1,6%     17,3%   89,4%   

 Despesas antecipadas            13.198    0,1%              10.926    0,1%              13.681    0,6%     20,8%   -20,1%   

 Ativos mantidos para venda                     -      0,0%                       -      0,0%                2.373    0,1%     0,0%   -100,0%   

 Partes relacionadas            34.465    0,3%              16.850    0,2%                       -      0,0%     104,5%   100,0%   

 Outras contas a receber            20.251    0,2%              11.872    0,1%              11.785    0,5%     70,6%   0,7%   

Total do ativo circulante      3.122.100    28,3%        2.784.599    31,8%           691.657    28,9%     12,1%   302,6%   

                                    

Não circulante                                   

 Títulos e valores mobiliários              1.340    0,0%                1.710    0,0%                6.721    0,3%     -21,6%   -74,6%   

 Contas a receber de clientes            16.202    0,1%                6.399    0,1%                2.639    0,1%     153,2%   142,5%   

 Despesas antecipadas              1.130    0,0%                       -      0,0%                       -      0,0%     100,0%   0,0%   

 Outros créditos              2.116    0,0%                3.064    0,0%                1.819    0,1%     -30,9%   68,4%   

 Impostos diferidos            30.003    0,3%              37.580    0,4%                       -      0,0%     -20,2%   100,0%   

 Depósitos judiciais            59.771    0,5%              49.829    0,6%              14.379    0,6%     20,0%   246,5%   

 Ativos mantidos para venda              2.373    0,0%                3.223    0,0%                       -      0,0%     -26,4%   100,0%   

 Partes relacionadas                 282    0,0%                   302    0,0%                   302    0,0%     -6,6%   0,0%   

          113.217    1,0%           102.107    1,2%              25.860    1,1%     10,9%   294,8%   

                                    

 Propriedade para investimento                 850    0,0%                       -      0,0%                       -      0,0%     100,0%   0,0%   

 Imobilizado      6.705.097    60,7%        4.957.861    56,7%        1.591.234    66,5%     35,2%   211,6%   

 Direito de uso de arrendamento         132.595    1,2%                       -      0,0%                       -      0,0%     100,0%   0,0%   

 Investimentos                      2    0,0%                       2    0,0%                   442    0,0%     0,0%   -99,5%   

 Intangível         974.133    8,8%           899.949    10,3%              85.409    3,6%     8,2%   953,7%   

Total do ativo não circulante      7.925.894    71,7%        5.959.919    68,2%        1.702.945    71,1%     33,0%   250,0%   

Total do ativo    11.047.994    100,0%        8.744.518    100,0%        2.394.602    100,0%     26,3%   265,2%   

 

 

 
Passivo 31/12/2019   V.V.%   31/12/2018   V.V.%   31/12/2017   V.V.%     2019x2018   2018x2017   

                                    

Circulante                                   

Fornecedores      1.450.247    13,1%           976.041    11,2%           168.193    7,0%     48,6%   480,3%   
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Empréstimos, financiamentos e 
debêntures         119.521    1,1%           298.687    3,4%           220.923    9,2%     -60,0%   35,2%   

Arrendamento de imóveis            38.536    0,3%                       -      0,0%                       -      0,0%     100,0%   0,0%   

Instrumentos financeiros derivativos            22.695    0,2%              31.506    0,4%              29.371    1,2%     -28,0%   7,3%   

Cessão de créditos por fornecedores         476.620    4,3%           998.086    11,4%           186.463    7,8%     -52,2%   435,3%   

Salários e encargos a pagar            42.490    0,4%              23.997    0,3%              10.499    0,4%     77,1%   128,6%   

Obrigações tributárias            23.331    0,2%              21.730    0,2%                6.945    0,3%     7,4%   212,9%   

Dividendos e juros sobre capital próprio a 
pagar            35.872    0,3%              25.567    0,3%                4.941    0,2%     40,3%   417,4%   

Partes relacionadas            32.370    0,3%              13.840    0,2%                       -      0,0%     133,9%   100,0%   

Outras contas a pagar            36.720    0,3%              26.623    0,3%                4.778    0,2%     37,9%   457,2%   

Total do passivo circulante 2.278.402   20,6%   2.416.077   27,6%   632.113   26,4%     -5,7%   282,2%   

                                    

Não circulante                                   

Empréstimos, financiamentos e 
debêntures      4.553.004    41,2%        3.594.154    41,1%        1.212.482    50,6%     26,7%   196,4%   

Arrendamento de imóveis            94.059    0,9%                       -      0,0%                       -      0,0%     100,0%   0,0%   

Provisão para contingências         115.885    1,0%           108.846    1,2%              11.721    0,5%     6,5%   828,6%   

Impostos diferidos         100.881    0,9%              57.574    0,7%              51.091    2,1%     75,2%   12,7%   

Outras contas a pagar              1.352    0,0%                2.321    0,0%                3.914    0,2%     -41,7%   -40,7%   

Total do passivo não circulante 4.865.181   44,0%   3.762.895   43,0%   1.279.208   53,4%     29,3%   194,2%   

Total do passivo 7.143.583   64,7%   6.178.972   70,7%   1.911.321   79,8%     15,6%   223,3%   

                                    

Patrimônio líquido                                    

Capital social 3.094.902    0    1.922.181    0    397.900    0      61,0%   383,1%   

Ações em tesouraria (35.562)   (0)   (9.925)   (0)   (9.785)   (0)     258,3%   1,4%   

Reserva de capital e opções outorgadas 550.969    0    528.961    0    45.129    0      4,2%   1072,1%   

Reserva de lucros 315.027    0    140.620    0    61.951    0      124,0%   127,0%   

Ajustes de avaliação patrimonial (20.925)   (0)   (16.291)   (0)   (11.914)   (0)     28,4%   36,7%   

Total do patrimônio líquido 3.904.411   35,3%   2.565.546   29,3%   483.281   20,2%     52,2%   430,9%   

Total do passivo e patrimônio líquido 11.047.994   100,0%   8.744.518   100,0%   2.394.602   100,0%     26,3%   265,2%   
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Discussão das principais variações ocorridas e as explicações sobre nossa situação patrimonial e 

financeira em 31 de dezembro de 2019 comparado com 31 de dezembro de 2018 

Ativo 
 
Ativo circulante 

 
Nosso ativo circulante apresentou um aumento de 12,1% em 31 de dezembro 2019 se comparado a 31 de 

dezembro de 2018, passando de R$2.785 milhões para R$3.122 milhões. Este aumento decorreu 
principalmente pelo aumento dos veículos em desativação e pela aquisição do controle acionário da Unidas 

Agro. As principais variações ocorridas no exercício seguem abaixo discriminadas nas principais contas 

contábeis: 
 

(a) Caixa e equivalentes de caixa 
 

Nosso caixa e equivalentes de caixa apresentou aumento de 0,8% em 31 de dezembro de 2019 se comparado 
a 31 de dezembro de 2018, passando de R$1.756 milhões para R$1.770 milhões, em razão da captação 

ocorrida no final do exercício.  

 
(b) Contas a receber de clientes 
 
O contas a receber de clientes aumentou 21,2%, ou R$80 milhões, passando de R$378 milhões em 31 de 

dezembro de 2018 para R$458 milhões em 31 de dezembro de 2019, em razão do aumento da carteira de 

clientes, frota e faturamento.  
 

(c) Títulos e valores mobiliários 
 

O saldo de títulos e valores mobiliários em 31 de dezembro de 2019 foi de R$243 milhões, apresentando um 
aumento de 17,3% se comparado aos R$207 apresentados em 31 de dezembro de 2018, em razão da maior 

captação efetuada no final do exercício (follow on).  

 
(d) Veículos em desativação para renovação da frota 
 
Os veículos em desativação para renovação da frota em 31 de dezembro de 2019 corresponderam a R$476 

milhões, representando um aumento de 49,9% em relação ao montante de R$317 milhões apresentados em 

31 de dezembro de 2018, em razão do aumento de veículos desmobilizados da frota para renovação. 
 

(e) Demais ativos circulantes 
 

Nossos demais ativos circulantes são compostos pelos saldos de (i) impostos a recuperar no montante de 

R$86 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$74 milhões em 31 de dezembro de 2018, (ii) 
despesas antecipadas que corresponderam a R$13 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$11 

milhões em 31 de dezembro de 2018 e (iii) partes relacionadas proveniente da Unidas S.A (R$34 milhões em 
31 de dezembro de 2019) 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 33,0%. O saldo do ativo não circulante em 31 de dezembro 

de 2019 era de R$7.926 milhões quando comparado a R$5.960 milhões em 31 de dezembro de 2018. 
 

(a) Ativo imobilizado 
 
Nosso ativo imobilizado apresentou um aumento de 69,0% em 31 de dezembro de 2019 quando comparado 

a 31 de dezembro de 2018, passando de R$4.958 milhões para R$6.705 milhões. A frota final teve um aumento 
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de 25,5% na quantidade de veículos, saindo de 131.099 em 31 de dezembro de 2018 para 164.588 veículos 

em 31 de dezembro de 2019. 

 
Ativo total 
 
Como consequência das variações acima identificadas, o total de nosso ativo apresentou aumento de 26,3%, 

passando de R$8.745 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$11.048 milhões em 31 de dezembro de 
2019.  

 
Passivo 
 

Passivo circulante 
 

Nosso passivo circulante apresentou redução de 5,7%, ou R$138 milhões, totalizando R$2.278 milhões em 31 

de dezembro de 2019 comparados a R$2.416 milhões em 31 de dezembro de 2018. As principais variações 
ocorridas no exercício seguem abaixo discriminadas pelas principais contas contábeis: 

 
(a) Fornecedores 
 
Nossos passivos circulantes relativos a fornecedores apresentaram aumento de 48,6%, ou R$474 milhões, em 

31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$1.450 milhões, comparado a R$976 milhões em 31 de dezembro 

de 2018, em razão do aumento de prestação de serviços principalmente relacionados a frota e compra de 
veículos novos. 

 
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 2019, os saldos referentes a estas operações correspondem a R$477 

milhões (em 31 de dezembro de 2018, R$998 milhões).  

 
(b) Empréstimos, financiamentos e debêntures 
 
Nossos empréstimos, financiamentos e debêntures apresentaram redução no curto prazo de 60,0%, passando 

de R$299 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$120 milhões em 31 de dezembro de 2019. A referida 
redução decorreu principalmente da liquidação dos contratos de debêntures realizadas durante o exercício. 

 

(c) Demais passivos circulantes 
 

Nossos demais passivos circulantes são compostos pelos saldos de (i) salários, encargos e contribuições 
sociais, que totalizaram R$42 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$24 milhões em 31 de 

dezembro de 2018; (ii) obrigações tributárias, no montante de R$23 milhões em 31 de dezembro de 2019, 

comparadas a R$22 milhões em 31 de dezembro de 2018; (iii) outras contas a pagar de R$37 milhões em 31 
de dezembro de 2019, comparada com R$27 milhões em 31 de dezembro de 2018; e (iiii) partes relacionadas 

de R$32 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparada com R$14 milhões em 31 de dezembro de 2018.  
 

Passivo não circulante 
 

Nosso passivo não circulante apresentou aumento de 29,3%, passando de R$3.763 milhões em 31 de 

dezembro de 2018 para R$4.865 milhões em 31 de dezembro de 2019. Este aumento decorreu, 
principalmente, das novas emissões de debêntures realizadas no exercício de 2019.  

 
(a) Empréstimos, financiamentos e debêntures 
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Nossos empréstimos, financiamentos e debêntures apresentaram aumento de 26,7%, passando de R$3.594 

milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$4.553 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esta variação 

decorreu, principalmente, de novas emissões. Para mais informações sobre tais emissões, vide item 18.5 do 
Formulário de Referência. 

 
(b) Provisões para Contingências  
 
Nosso saldo de provisões para contingências totalizou um montante de R$116 milhões em 31 de dezembro de 

2019, apresentando um aumento de 6,5% em relação a 31 de dezembro de 2018, sendo o saldo nesta data 

de R$109 milhões. 
 

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: 

 

• A Locamerica discute judicialmente determinado aproveitamento de créditos de PIS e COFINS visando 
afastar a aplicação do Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal do Brasil – RFB 04/2015 e assegurar 

o direito de apurar o crédito da contribuição do PIS e da COFINS sobre o custo de aquisição de veículos 
automotores registrados em seu ativo imobilizado e que são destinados à locação, com base no regime previsto 

pelo §14°do art. 3°, e respectivo inciso VI c/c art. 15°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, aproveitando a 
integralidade dos créditos. Em 31 de dezembro de 2019, a administração da Companhia entendeu que a 

referida contingência possui probabilidade de perda possível e estima seu valor em R$71.900 (em 31 de 

dezembro de 2018, R$50.201). 

•  

 

• 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 exercícios 

compreendidos entre 2004 e 2007, no valor atualizado total, em 31 de dezembro de 2019, de R$ 57.481 

(R$55.999 em 31 de dezembro de 2018). 

 

• 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, no valor atualizado, em 31 de dezembro de 2019, de R$34.530 (R$33.384 em 31 de dezembro 

de 2018). 
 

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.  

Os demais processos citados como causa possível são em sua maioria de naturezas Cíveis, Trabalhistas e 

Tributárias. 

 

(c) Impostos diferidos 

 

Nossos impostos diferidos tiveram um aumento de 75,2%, passando de R$58 milhões em 31 de dezembro de 
2018 para R$101 milhões em 31 de dezembro de 2019. 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. 
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Total do passivo 
 

Em razão dos motivos acima identificados, o total de nosso passivo apresentou aumento em 15,6%, passando 
de R$6.179 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$7.144 milhões em 31 de dezembro de 2019. 

 
Patrimônio líquido 
 
Nosso patrimônio líquido apresentou aumento de 52,2%, totalizando R$3.904 milhões em 31 de dezembro de 

2019, comparado a R$2.566 milhões em 31 de dezembro de 2018, em razão, principalmente, do follow on 

ocorrido no final do exercício. 
 

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 176,6% em 31 de dezembro de 2018 se comparado a 31 de 
dezembro de 2017, passando de R$691,7 milhões para R$1.913,0 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 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. 

 

(b) Contas a receber de clientes 
 

Nosso contas a receber de clientes aumentou 175,9%, ou R$240,8 milhões, aumentando 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 nesta rubrica 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). 
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(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 S.A. 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 S.A. 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 S.A. 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 Américas 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. 
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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 dezembro 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 
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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. 

 

Os demais processos citados como causa possível são em sua maioria de naturezas Cíveis, Trabalhistas e 

Tributárias. 

 

(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 a frota de veículos, além 
da taxa de depreciação utilizada. 

 

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. 

 
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: 
 

 Em R$ mil  

 31/12/2019  31/12/2018  31/12/2017  

Caixa e equivalentes de caixa (início do exercício)     1.755.864          402.489          172.478   

Atividades operacionais   (1.072.875)         223.896          147.770   

Atividades de investimentos       (204.569)        (415.971)  (20.494)  

Atividades de financiamento     1.291.694       1.545.450          102.735   

Caixa e equivalentes de caixa (final do exercício)     1.770.114       1.755.864          402.489   

 
 
 

Atividades operacionais 
 
O fluxo de caixa de nossas atividades operacionais apresentou um fluxo aplicado de R$1.073 milhões no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, comparado a um fluxo gerado de R$224 milhões no mesmo 

período de 2018. Essa variação negativa decorreu principalmente do investimento na frota de veículos.  

 
O fluxo de caixa de nossas atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R$224 milhões no exercício 

findo em 31 de dezembro de 2018, comparado a um fluxo gerado de R$148 milhões no mesmo período de 
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2017. Essa variação positiva se deu principalmente pelo aumento das margens operacionais em decorrência 

do maior volume.  

 
Atividades de investimentos 
 
O caixa usado por nossas atividades de investimentos foi de R$205 milhões no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019, se comparado à geração de caixa também negativa de R$416 milhões no exercício de 
2018. Essa variação, resultou, principalmente, do investimento na aquisição do controle acionário da Unidas 

Agro e do aumento de capital aplicado em controladas para ampliação da frota. 

 
O caixa usado por nossas atividades de investimentos foi de R$416 milhões no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2018, se comparado à geração de caixa também negativa de R$20 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). 
 
Atividades de financiamento 
 
O fluxo de caixa de nossas atividades de financiamento apresentou uma geração líquida de R$1.292 milhões 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, comparado a uma geração líquida de R$1.545 milhões no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A variação negativa se justifica principalmente pela liquidação 

antecipada de empréstimos das Controladas. 

 
O fluxo de caixa de nossas atividades de financiamento apresentou uma geração líquida de R$1.545 milhões 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, comparado a uma geração líquida de R$103 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. 
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10.2 Resultado operacional e financeiro  

 

a. Resultado das operações da Companhia, em especial: 
 

Para uma discussão detalhada das principais variações percebidas em nossos resultados, vide item 10.1 (h) 
do 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 31/12/2019 x 31/12/2018 
 
A receita operacional do período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2019 aumentou em 64,5% em 

comparação à receita do período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2018, equivalente a um aumento 
de R$ 1.881,4 milhões. 
 

 
Consolidado  

 Período de doze meses findo em (**) 

 31/12/2019(*) 

 

31/12/2018(*)  
  

 
 

Locação de veículos 2.351.020  1.572.502 

Franchising 31.638  31.277 

Gestão de frotas de terceiros 2.923  2.944 

Venda de veículos seminovos 2.518.495  1.441.683 

Revenda de veículos usados 127.378  18.826 

Impostos incidentes sobre locação (232.847)  (150.037) 
    

Receita líquida 4.798.607  2.917.195 

 
 

 

 

(*) 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 Unidas Agro Locação 

de Veículos S.A. 

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

informações combinadas em 31 de dezembro de 2019 e de 31 de dezembro de 2018. 
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Os principais fatores que impactaram no aumento de receita foram: 

 

• Aumento da frota média alugada de 83.887 veículos em 31 de dezembro de 2018 para 111.379 

veículos em 31 de dezembro de 2019; 
• Aumento de veículos vendidos de 41.736 veículos em 31 de dezembro de 2018 para 64.564 veículos 

em 31 de dezembro de 2019. 

 
Ambos os aumentos decorreram da aquisição do controle acionário da Unidas Agro em fevereiro de 2019, 

além do crescimento natural de todos os negócios da Companhia. 
 

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; 

• 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. 
 

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 

 

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.
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A tabela abaixo apresenta nossos principais dados operacionais para os períodos de doze meses encerrados 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018: 
 
 

Em R$ mil 

 
Período de doze meses 

 
Variação 

Locação de Veículos 31/12/2019 (*)        31/12/2018 (*) 
 
2019 x 2018 

Frota Total 164.588 131.099  25,54% 

Frota Operacional - Terceirização de Frotas 71.943 58.421  21,15% 

Frota Operacional - RAC + Franquias 52.128 33.557  55,34% 

Frota Operacional – Total 124.071 91.978  34,89% 

Frota Alugada - Terceirização de Frotas 70.289 57.393  22,47% 

Frota Alugada - RAC + Franquias 41.093 26.494  55,10% 

Frota Alugada – Total 111.382 83.887  32,78% 

% Frota Alugada/Total 67,67% 63,99%  3,69 p.p. 

% Frota Operacional/Total 75,38% 70,16%  5,22 p.p. 

% Frota Alugada/Operacional 89,77% 91,20%  -1,43 p.p. 

Número de Veículos Comprados 93.493 68.702  36,08% 

Número de Veículos Vendidos 64.564 41.736  54,70% 

Tarifa Média (R$ Mensal)¹ - Terceirização de Frotas 1.597 1.489  7,25% 

Tarifa Média (R$ Diária)² - Aluguel de Carros 70,9 74,4  -4,70% 

 
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 as operações da subsidiária Unidas S.A. de Janeiro/2018 a Dezembro/2018 

(*) Referem-se às 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. 

A tabela abaixo apresenta nossos principais dados operacionais para os períodos de doze meses encerrados 

em 31 de dezembro de 2018 e 2017: 

Em R$ mil 

 

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% 
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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 as operações da subsidiária Unidas S.A. de Janeiro/2018 a Dezembro/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.  

 

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 
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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 e, a partir de 

fevereiro de 2019, passou a oferecer os serviços e produtos de Terceirização de Frotas para o segmento de 

Agronegócio através da aquisição da Unidas Agro.  
 

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 financeiro 

 

Vide item 10.2(b)(3) do Formulário de Referência. 
 

2. Impacto da variação de preços dos principais insumos e produtos em nossos resultados operacionais 
e resultado financeiro 

 

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) do Formulário de Referência. 

 

3. Impacto da taxa de câmbio em nossos resultados operacionais e resultado financeiro 
 

Vide item 10.2(b)(2) do Formulário de Referência. 
 

4. Impacto da taxa de juros em nossos resultados operacionais e resultado financeiro 

 
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 

2019, 2018 e 2017. 

 
b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 

b.1) Auto Ricci S.A.  
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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 Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“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 incorporação 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, atua 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.2) Unidas S.A. 

 

Em 27 de dezembro de 2017, a Companhia assinou “acordo de investimento” com os acionistas da Unidas 

S.A., 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 S.A. 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) Unidas Agro Locação de Veículos S.A. (anteriormente denominada 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 permite que 
a Companhia tenha um incremento em suas atuais plataformas de atendimento, por meio da ampliação da 
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frota e de pontos físicos de atendimentos aos clientes, bem como assuma um novo posicionamento no 

mercado do Agronegócio. 

 
Em 3 de janeiro de 2019, a Superintendência Geral do CADE aprovou sem restrições a aquisição de controle 

unitário consignada no Acordo de Investimentos celebrado entre a Companhia e NTC Serviços Ltda.. 
 

Em 31 de janeiro de 2019, foi aprovada em Assembleia 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. 

 
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. 
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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 2019, 2018 e 2017, 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.  
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• IFRS 16 / CPC 06 – 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 optou por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento de curto prazo 

ou cujo ativo objeto seja de baixo valor. O Grupo possui arrendamentos de determinados equipamentos de 
escritório (como impressoras e copiadoras) que são considerados de baixo valor. 

 

O Grupo aplicou o modelo prospectivo simplificado da norma e não irá reapresentar os valores comparativos 
para o ano anterior à primeira adoção.  

 
O Grupo reconheceu ativos de direito de uso de 98.774 no consolidado em 1º de janeiro de 2019, sendo 

21.419 na controladora, e passivos de arrendamento de 114.731 no consolidado, sendo 24.947 na 
controladora.  

 

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) do 
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 2019, 2018 e 2017. 
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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 crédito com liquidação duvidosa (PECLD)  

 

O Grupo considera na mensuração da PECLD, as perdas de créditos esperadas. Adicionalmente, 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. Se sim, 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 com liquidação duvidosa, classificada como 

“despesa com vendas”. 

(d) Perda (impairment) do ágio e da marca 

 

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. 

 

(e) Arrendamento (IFRS 16) 
 
O Grupo optou pela adoção da abordagem prospectiva como método de transição em 1º de janeiro de 2019, 
sendo assim, os períodos comparativos não estão sendo reapresentados. A utilização desta abordagem 

impactou substancialmente os contratos de aluguel de lojas de seminovos, lojas de “rent-a-car”, e imóveis 
administrativos mantidos até a adoção da norma como arrendamento mercantil operacional. De forma a aplicar 

a IFRS 16, o Grupo adotou as seguintes premissas significativas:  

•    Começo do prazo de arrendamento mercantil – O Grupo definiu o início do prazo de arrendamento mercantil 

a data em que passa a exercer o direito de usar o imóvel. Nesse sentido, o Grupo determinou a data de 
assinatura dos contratos, uma vez que a partir dessa data passa a controlar aspectos operacionais do imóvel 

como reformas e preparação do ambiente físico. Para os contratos existentes na data de transição (1º de 

janeiro de 2019), foi considerado como data início do contrato a data de transição da IFRS 16.; 

•    Prazo de arrendamento mercantil – período pelo qual o Grupo contratou o arrendamento mercantil do 

imóvel. O Grupo adotou o prazo de cada contrato adicionado de expectativas de utilização do imóvel 
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excedentes ao prazo original do contrato, quando é previsto contratualmente a opção de renovação 

concomitante com a relevância do imóvel na operação do Grupo, bem como a disponibilidade de ativos 

similares; 

•    Contratos com prazo indeterminado – O Grupo é arrendatário em alguns contratos com prazo 

indeterminado. Considerando que tanto o locador quanto o locatário têm o direito de cancelar o contrato a 

qualquer momento, o entendimento do Grupo é que esses contratos serão contabilizados considerando um 

prazo de curto prazo (1 ano); 

•    Pagamentos fixos em essência - são os pagamentos durante o prazo do arrendamento mercantil que o 

Grupo está ou possa vir a ser obrigado a fazer. O Grupo determinou como pagamentos fixos em essência os 
valores determinados como fixos pelo arrendador (aluguéis mínimos contratuais). O Grupo não considerou, 

para fins de mensuração do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento, os pagamentos de aluguéis 
variáveis decorrentes do faturamento, sendo esses registrados como despesa no resultado do exercício ao 

longo do prazo do arrendamento; 

•    Taxa de juros incremental de financiamento do arrendatário – o Grupo considerou, para todos os contratos 

com partes relacionadas e terceiros, taxas de juros necessárias para adquirir ativos em condições similares 
àqueles aluguéis contratados na data de assinatura. As taxas adotadas pelo Grupo consideram o custo de 

captação baseado no CDI (Certificado de Depósito Interbancário) somado a um spread de risco do Grupo. 
Essas taxas de juros foram avaliadas considerando o período do arrendamento mercantil com os efeitos da 

intenção de renovação; 

•    Depreciação do ativo de direito de uso – Os contratos de arrendamento do Grupo não possuem cláusulas 
que permitam o Grupo exercer a aquisição da propriedade do ativo (lojas de seminovos e de rent-a-car) ao 

final do prazo de arrendamento mercantil. Dessa forma a vida útil desses ativos na ausência de perda ao valor 

recuperável será o prazo contratual. O Grupo adota a alocação da depreciação do ativo de direito de uso de 
forma sistemática e linear. Ressalta-se que o Grupo reavaliará periodicamente a vida útil dos direitos de uso 

sempre que apresentar alterações nos planos comerciais estratégicos e intenções dos locadores na 

continuidade do contrato;    

•    Encargos financeiros decorrentes dos contratos de arrendamento – O encargo financeiro é reconhecido 

como despesa financeira e apropriado a cada período durante o prazo do arrendamento mercantil. Os 
pagamentos contingentes são registrados como despesa no resultado do exercício a medida em que são 

incorridos; 

•    Valor recuperável do ativo de direito de uso – O Grupo continuará aplicando o Pronunciamento Técnico 

CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, sendo que efetuará periodicamente avaliação de indicadores 

de perda por valor recuperável. 
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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 2019, 2018 
e 2017. 

 

1. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 
 

Para detalhes dos arrendamentos operacionais veja tópico 10.4(a) 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 no 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 no 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 no 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 no 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 no Formulário de Referência. 
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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 do 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. 
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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 2019, nossa frota era composta de 164.588 veículos, correspondendo a um 

imobilizado bruto de R$6.705,1 milhões. 

 
No exercício em 31 de dezembro de 2019, realizamos investimento bruto de R$4.472,5 milhões para a 

aquisição de 93.493 veículos em nossa frota destinados para renovação e crescimento. 
 

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. 
 

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. 

 

Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

 

Não foram realizados desinvestimentos relevantes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 
2017. 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 do Formulário de Referência. 
 

c. Novos produtos e serviços 

 
Até a data de elaboração do Formulário de Referência, não há previsão de implementação de novos produtos 

e serviços em relação ao portfólio já existente. 
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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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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

CNPJ/ME Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020 

ANEXO III – PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO NA 

FORMA DO ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM 481 
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ANEXO 9-1-II 

 

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO 

 

1. Informar o lucro líquido do exercício 

 

O lucro líquido apurado pela Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de 

R$338.146.000,00 (trezentos e trinta e oito milhões, cento e quarenta e seis mil reais).  

 

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 21 de março de 2019, 19 

de junho de 2019, 19 de setembro de 2019 e 23 de dezembro de 2019, juros sobre o capital próprio sobre os 

lucros acumulados do exercício de 2019, conforme descrito no quadro abaixo: 
 

R$  

(-) Juros sobre o Capital Próprio  163.739.293,05 

(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o JCP 18.905.042,66 

(-) Dividendos a serem distribuídos - 
  

Total (juros sobre o capital próprio líquido de IRRF + 

dividendos) por ação*  
0,2873005911 

* Em 31 de dezembro de 2019, haviam 4.608.449 (quatro milhões, seiscentos e oito mil e quatrocentas e 

quarenta e nove) 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 2019, nos montantes brutos de respectivamente R$45.271.879,57 (quarenta e cinco 

milhões, duzentos e setenta e um mil e oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), 

R$39.856.274,26 (trinta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais 

e vinte e seis centavos), R$38.581.132,11 (trinta e oito milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cento e trinta 

e dois reais e onze centavos) e R$40.030.007,11 (quarenta milhões, trinta mil, sete reais e onze centavos), 

tendo sido proposto que o valor líquido dos juros sobre o capital próprio declarados seja imputado, ad 

referendum da Assembleia Geral, aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 2019, conforme previsto no Artigo 37 do Estatuto Social da Companhia.  

 

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído 

 

As distribuições de juros sobre o capital próprio sobre o lucro acumulado no exercício 2019, no valor total 

bruto de R$163.739.293,05 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e trinta nove mil, duzentos e noventa 

e três reais e cinco centavos), representam 48,42% (quarenta e oito vírgula quarenta e dois por cento) do 

lucro líquido do exercício, observado que o referido valor acima, líquido do imposto de renda retido na fonte, 

correspondente a R$144.834.250,39 (cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, 
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duzentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos) e representa 42,83% (quarenta e dois vírgula oitenta e 

três por cento) do lucro líquido do exercício do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.  

 
 

2019 
 R$ mil 

Lucro Líquido do Exercício 338.142.206,50 

Juros sobre o Capital Próprio distribuídos 163.746.814,68 

Dividendos a serem distribuídos 0,00 
  

Total (juros sobre o capital próprio bruto + dividendos) 163.746.814,68 

Percentual sobre o lucro líquido do exercício 48% 

Total (juros sobre o capital próprio líquidos de IRRF + 

dividendos) 
144.841.772,02 

Percentual sobre o lucro líquido do exercício 42,83% 

 

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 proposta da administração não contempla a distribuição de dividendos adicionais aos juros sobre o capital 

próprio já declarados, nos termos do item 2 acima descrito. 

 

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 
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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 2019, conforme declarados nas reuniões de seu Conselho 

de Administração realizadas em 21 de março de 2019, 19 de junho de 2019, 19 de setembro de 2019 e 23 de 

dezembro de 2019, nos termos abaixo:  

 
 

R$ 

(-) Juros sobre o Capital Próprio 163.739.293,05 

(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o JCP 18.905.042,66  
  

Juros sobre o capital próprio líquido de IRRF por ação* 0,2873005911 

 

* Em 31 de dezembro de 2019, haviam 4.608.449 (quatro milhões, seiscentos e oito mil e quatrocentas e 

quarenta e nove) ações de emissão da Companhia em tesouraria.  

 

b. Informar a data dos respectivos pagamentos 

 

Os juros sobre capital próprio: (i) declarados em 21 de março de 2019, foram pagos integralmente em 05 de 

abril de 2019, (ii) declarados em 19 de junho de 2019, foram pagos integralmente em 08 de julho de 2019, 

(iii) declarados em 19 de setembro de 2019, foram pagos em 04 de outubro de 2019, e (iv) declarados em 

23 de dezembro de 2019, foram pagos em 10 de janeiro de 2020. 

 

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 

 
2019 2018 2017 

Lucro líquido (R$ mil) 338.146 189.202 60.598 

Lucro líquido por ação (R$) 1,5044 1,2896 0,7486 

 

b. Dividendo e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores 

 

 

Exercício Social encerrado em 

31 de dezembro de 

 
2019 2018 2017 
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JCP (R$ mil) 163.739 87.146 21.887 

JCP distribuídos (líquido do IRRF) (R$ mil) 144.834 76.922 19.669 

Dividendos (R$ mil) - - - 

Valor pago por ação (R$)* 0,2873 0,5202 0,2894 

* 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 legal referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 

2019 é de R$16.907.300,00 (dezesseis milhões, novecentos e sete mil e trezentos reais), correspondente a 

5% (cinco por cento) do lucro líquido da Companhia, na forma do Artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações 

e da alínea (a) do §1º do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia.  

 

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal 
 2019 

 R$ mil 

Lucro Líquido do exercício 338.146.000,00  

(-) Reserva legal (5%) (16.907.300,00) 

Lucro Líquido do exercício ajustado pela constituição da Reserva Legal 321.238.700,00  

 

Conforme disposto no Artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e na alínea (a) do §1º do Artigo 36 do 

Estatuto Social da Companhia, 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício será aplicado, antes de 

qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do 

valor do capital social da Companhia. No exercício em que o saldo da reserva legal, acrescido do montante de 

reservas de capital, de que trata o § 1º do Artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder a 30% (trinta 

por cento) do capital social da Companhia, 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, uma vez que a Companhia não possui ações preferenciais. 

 

c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa 
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Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui ações preferenciais. 

 

d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações 

preferenciais 

 

Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui ações preferenciais. 

 

e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe 

 

Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui ações preferenciais. 

 

10. Em relação ao dividendo obrigatório 

 

a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto 

 

Conforme previsto no Artigo 16, §1º, alínea b), e §3º, do Estatuto Social da Companhia, 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; e (iii) importância decorrente da reversão da reserva 

de lucros a realizar formada em exercícios anteriores, nos termos do Artigo 202, inc. II, da Lei das Sociedades 

por Ações. 

 

 

b. Informar se ele está sendo pago integralmente 

 

A Administração propõe aos Acionistas a imputação, ao dividendo obrigatório e conforme previsto no Artigo 

37 do Estatuto Social da Companhia, 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 realizadas em 21 de março de 2019, 19 de junho de 2019, 19 de setembro de 2019 e 23 de 

dezembro de 2019, no valor total de R$163.739.293,05 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e trinta 

nove mil, duzentos e noventa e três reais e cinco centavos), observado que os valores brutos pagos a título 

de juros sobre o capital próprio representam 48,42% ( quarenta e oito vírgula quarenta e dois por cento) do 

lucro líquido do exercício, e que o referido valor acima, líquido do imposto de renda retido na fonte, 

correspondente a R$144.834.250,39 (cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, 

duzentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos)e representa 42,83% (quarenta e dois vírgula oitenta e 

três por cento) do lucro líquido do exercício do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Assim sendo, 

o valor imputado a distribuição de dividendos é superior ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos acima 

descritos.  
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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 
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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 Artigo 36, §2º, do Estatuto Social da Companhia, 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 

 

Cenário 1: A Administração propõe a destinação do montante de R$157.489.899,09 (cento e cinquenta e 

sete milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e oitocentos e noventa e nove reais e nove centavos) para a 

reserva estatutária denominada “Reserva de Investimentos”, conforme previsto no Artigo 36, §2º, do Estatuto 

Social da Companhia. 

 

Cenário 2: 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 desta Proposta de Destinação do Lucro Líquido 

e, assim, deliberem pela declaração do dividendo mínimo obrigatório, este valor, provisionado nos termos das 

normas contábeis aplicáveis, corresponderá a R$84.536.550,00 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e trinta 

e seis mil e quinhentos e cinquenta reais), sendo o saldo restante do lucro líquido, descontado, ainda, do valor 

destinado à reserva legal, no valor final de R$72.962.906,95 (Setenta e dois milhões, novecentos e sessenta 

e dois mil, novecentos e seis reais e noventa e cinco centavos), alocado à Reserva de Investimentos, na forma 

do §2º do Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia. 

 

c. Descrever como o montante foi calculado 

 

Em se tratando do Cenário 1, conforme proposta contida no item “b” acima: 
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2019  

R$ 

Lucro Líquido do Exercício 338.146.000,00 

(-) Reserva legal (5%) (16.907.300,00) 

(-) Juros sobre o Capital Próprio (163.739.293,05) 

Parcela remanescente a destinar para Reserva de Investimento 157.499.406,95 

 

Em se tratando do Cenário 2, conforme proposta contida no item “b” acima: 

  

 
2019 

 R$ 

Lucro Líquido do Exercício 338.146.00,00 

(-) Distribuição do dividendo mínimo obrigatório (25%) (84.536.500,00) 

(-) Reserva legal (5%) (16.907.300,00) 

(-) Juros sobre o Capital Próprio (163.739.293,05) 

Parcela remanescente a destinar para Reserva de Investimento 72.962.906,95 

  

 

 

 

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. 
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

CNPJ/ME Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020 

ANEXO IV – INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS CANDIDATOS A MEMBRO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE 

REFERÊNCIA) 
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Candidatos a membro do Conselho de Administração 

 

12.5 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, 

em forma de tabela: 

 

a. Nome Lee R. Kaplan 
Luís Fernando 
Memoria Porto  

Sergio Augusto 
Guerra de 
Resende  

Eduardo Luiz 
Wurzman  

Dirley Pingnatti 
Ricci 

Jayme Nicolato 
Correa 

b. Data de 
nascimento 

20/04/1960 03/11/1971 24/03/1975 03/12/1965 01/07/1971 19/12/1963 

c. Profissão Administrador Empresário Empresário Economista Administrador Engenheiro 

d. CPF 000.000.000-00 915.133.326-00 865.258.326-91 085.702.598-83 696.165.669-20 515.333.406-68 

e. Cargo eletivo a 
ser ocupado 

Membro Efetivo do 
Conselho de 

Administração 

Membro Efetivo 
do Conselho de 
Administração 

Vice Presidente 
do Conselho de 
Administração 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 
Independente 

Membro Efetivo 
do Conselho de 
Administração 

Conselheiro 
Independente do 

Conselho de 
Administração 

f. Data prevista 
da Eleição 

12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 

g. Data prevista 
da Posse  

12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020 

h. Prazo do 
Mandato 

27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022 

i. Outros Cargos 
ou funções 
exercidos no 
emissor 

Pertence apenas 
ao Conselho de 
Administração 

Diretor 
Presidente, 

Membro efetivo 
do Comitê de 
Seminovos 

Membro efetivo do 
Comitê de 

Relacionamento com 
Clientes, do Comitê de 
Gestão de Pessoas e 

do Comitê de Auditoria 
e Gestão de Riscos 

Membro efetivo do 
Comitê de 

Relacionamento 
com Clientes  

Pertence apenas 
ao Conselho de 
Administração 

Membro efetivo 
do comitê de 
Gestão de 

Pessoas, do 
Comitê de Rent a 
Car e do Comitê 
de Seminovos 

j. Proposto pelo 
Controlador ou 
não 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

k. Membro 
independente/ 
critério utilizado 
pelo emissor 
para determinar a 
independência 

Não Não Não 

Sim, conforme critérios 
do §2º do Artigo 14 do 

Estatuto Social da 
Companhia. 

Não 

Sim, conforme 
critérios do §2º do 

Artigo 14 do 
Estatuto Social da 

Companhia. 

l. Número de 
mandatos 
consecutivos 

2 6 5 3 1 1 

m. Informações 
sobre:  

 O Sr. Kaplan é 
bacharel em 
Economia pela 
Universidade da 
Califórnia – Santa 
Barbara. O Sr. 
Kaplan é Vice-
Presidente Sênior e 
Diretor 
Administrativo 
(Senior Vice 
President and Chief 
Administrative 
Officer) da 
Enterprise 
Holdings, Inc., com 
responsabilidade 
geral sobre a 
gestão de risco e 
funções jurídicas e 
corporativa. Ele 
iniciou sua carreira 
na Enteprise Rent-
A-Car em 1985 e 
atuou em diversas 
posições na 
companhia. Antes 

O Sr. Luis 
Fernando formou-
se em 
administração de 
empresas pela 
Universidade 
FUMEC e fez sua 
especialização em 
Negócios pela 
Fundação Dom 
Cabral. Luis 
Fernando 
Memória Porto, 
em 1993, aos 22 
anos, foi um dos 
sócios fundadores 
da Locarvel 
Locadora de 
Veículos Ltda.. 
Adicionalmente, é 
um dos sócios-
fundadores da Via 
Jap Comércio de 
Veículos Ltda., a 
2ª maior 
concessionária de 
veículos da marca 

O Sr. Sérgio 
Augusto Guerra 
de Resende atua 
há mais de 20 
anos no mercado 
automotivo. É 
Diretor-
Presidente da 
Via Jap 
Comércio de 
Veículos Ltda., a 
2ª maior 
concessionária 
de veículos da 
marca Mitsubishi 
do Brasil, 
fundada em 2003 
e Diretor-
Presidente da 
Via Natsu 
Comércio de 
Veículos Ltda., 
concessionária 
Suzuki, fundada 
em 2008. Em 
2002, foi 
considerado o 

O Sr. Eduardo Luiz 
Wurzmann é graduado 
em economia pela USP 
em 1987, concluiu seu 
MBA em finanças pela 
University of Illinois em 
1991 e é Fellow do 
Henry Crown Program 
do Aspen Institute, 
tendo concluído o curso 
em 2005. Entre 1991 e 
1993, trabalhou no 
Banco de Investimentos 
Garantia em São Paulo, 
como analista de 
investimentos. Entre 
1993 e 2000 trabalhou 
no banco de 
investimentos francês 
Credit Agricole 
Indosuez Securities, no 
Brasil e na Rússia, onde 
foi Managing Director. 
Entre 2000 e 2011 
atuou também como 
CEO do Grupo Ibmec 
Educacional, um dos 

O Sr. Dirley 
Pingnatti Ricci tem 
larga experiência 
no segmento de 
locação de 
veículos, 
notadamente em 
gestão e 
terceirização de 
frotas para 
empresas, tendo 
fundado e sido o 
CEO, por mais de 
duas décadas, da 
empresa Auto 
Ricci S.A.  
 
O Sr. Dirley 
declarou não 
possuir qualquer 
condenação 
criminal ou em 
processos 
administrativos 
perante a CVM, ou 
qualquer 
condenação 

O Sr. Jayme 
Nicolato  Correa 
possui Mestrado 
em Engenharia 
pela Unicamp e 
MBA Executivo – 
INSEAD. 
Trabalhou 
anteriormente 
como diretor de 
Mineração de 
Carajás e Sistema 
Ferroviário e 
Portuário da Vale. 
Foi diretor de 
mineração da 
CSN, Presidente 
da 
Transnordestina 
Logística e 
Presidente da 
Namisa. Foi 
também CEO da 
Vicenza 
Mineração e 
membro dos 
conselhos de 

  

(i) principais 
experiências 
profissionais 
durante os 
últimos 5 anos, 
indicando: 

• nome e setor de 
atividade da 
empresa 

• cargo 

• se a empresa 
integra (a) o 
grupo econômico 
do emissor ou (b) 
é controlada por 
acionista do 
emissor que 
detenha 
participação, 
direta ou indireta, 
igual ou superior 
a 5% de uma 
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mesma classe ou 
espécie de valor 
mobiliário do 
emissor  

de juntar-se à 
Enteprise, o Sr. 
Kaplan trabalhou 
na Ernst & Whinney 
como um Contador 
Público Certificado 
(Certified Public 
Accountant – CPA). 
Ele é também 
membro do 
conselho e do 
comitê executivo da 
St. Lous Regional 
Chamber – the 
Chamber of 
Commerce, 
Industrial 
Development 
Corporation and 
Research Council 
of Metropolitan St. 
Louis. O Sr. Kaplan 
é também membro 
do conselho de 
curadores e do 
comitê executivo da 
Whitfield School e 
membro do 
conselho de 
administração da 
Craft Alliance. 

Mitsubishi do 
Brasil, fundada em 
2003, e da Via 
Natsu Comércio 
de Veículos Ltda., 
concessionária de 
veículos 
revendedora da 
marca Suzuki, 
fundada em 2008.  
 
O Sr. Luis 
Fernando 
Memoria Porto 
não sofreu, nos 
últimos 5 anos 
qualquer 
condenação (i) 
criminal, (ii) em 
processo 
administrativo da 
CVM, ou (iii) 
transitada em 
julgado, na esfera 
judicial ou 
administrativa, 
que o tenha 
suspendido ou 
inabilitado para a 
prática de uma 
atividade 
profissional ou 
comercial 
qualquer. O Sr. 
Luis Fernando 
Memoria Porto 
não deve ser 
considerado 
pessoa exposta 
politicamente para 
todos os fins. 

maior negociador 
de carros do 
Brasil pela sua 
atuação pelo 
Grupo Auto-
house. Em 2004 
e em 2005, 
conquistou o 
título de 
concessionária 
diamante do 
Grupo Mitsubishi 
pela 
performance da 
Via Jap 
Comércio de 
Veículos Ltda., 
sob sua gestão. 

maiores grupos 
educacionais do Brasil, 
com foco na área de 
economia e negócios. 
Em 2011 assumiu o 
cargo de Diretor Geral 
da H&R Block Brasil, 
líder mundial em 
preparação de 
declaração de imposto 
de renda para pessoas 
físicas, com mais de 26 
milhões de clientes pelo 
mundo. Por fim, o Sr. 
Eduardo não ocupa, 
atualmente, cargos de 
administração em 
outras companhias 
abertas. 

judicial transitada 
em julgado que o 
tenha suspendido 
ou inabilitado para 
a prática de 
atividades 
profissionais ou 
comerciais.   

administração da 
Petra Energia, 
MRS Logística S/A 
e da Ferrous 
Resources 
Limited. 

ii. indicação de 
todos os cargos 
de administração 
que ocupe em 
outras 
sociedades ou 
organizações do 
terceiro setor 

n. Descrição de 
qualquer dos 
seguintes 
eventos que 
tenham ocorrido 
durante os 

O Sr. Lee R. Kaplan 
não sofreu, nos 
últimos 5 anos 
qualquer 
condenação (i) 
criminal, (ii) em 
processo 
administrativo da 
CVM, ou (iii) 
transitada em 
julgado, na esfera 
judicial ou 
administrativa, que 
o tenha suspendido 
ou inabilitado para 
a prática de uma 
atividade 
profissional ou 
comercial qualquer. 

O Sr. Luis 
Fernando 
Memoria Porto 
não sofreu, nos 
últimos 5 anos 
qualquer 
condenação (i) 
criminal, (ii) em 
processo 
administrativo da 
CVM, ou (iii) 
transitada em 
julgado, na esfera 
judicial ou 
administrativa, 
que o tenha 
suspendido ou 
inabilitado para a 
prática de uma 
atividade 
profissional ou 
comercial 
qualquer. 

O Sr. Sergio 
Augusto Guerra 
de Resende não 
sofreu, nos 
últimos 5 anos 
qualquer 
condenação (i) 
criminal, (ii) em 
processo 
administrativo da 
CVM, ou (iii) 
transitada em 
julgado, na 
esfera judicial ou 
administrativa, 
que o tenha 
suspendido ou 
inabilitado para a 
prática de uma 
atividade 
profissional ou 
comercial 
qualquer. 

O Sr. Eduardo Luiz 
Wurzman não sofreu, 
nos últimos 5 anos 
qualquer condenação 
(i) criminal, (ii) em 
processo administrativo 
da CVM, ou (iii) 
transitada em julgado, 
na esfera judicial ou 
administrativa, que o 
tenha suspendido ou 
inabilitado para a 
prática de uma 
atividade profissional ou 
comercial qualquer. O 
Sr. Eduardo firmou 
Termo de Compromisso 
com a CVM em 
27/06/2018, no PAS 
SEI 
19957.009216/2017-
16. Referido processo 
questionava 
a aquisição de 30 mil 
ações ordinárias de 
emissão da 
Companhia, realizada 
em 23, 24 e 27/03/2017, 
no volume total de R$ 
226 mil, a qual foi 
realizada supostamente 
na posse de 
informações relevantes 
ainda não divulgadas 
ao mercado e das quais 
o Sr. Eduardo 
supostamente teria 
conhecimento em razão 

O Sr. Dirley 
Pingnatti Ricci não 
sofreu, nos últimos 
5 anos qualquer 
condenação (i) 
criminal, (ii) em 
processo 
administrativo da 
CVM, ou (iii) 
transitada em 
julgado, na esfera 
judicial ou 
administrativa, que 
o tenha 
suspendido ou 
inabilitado para a 
prática de uma 
atividade 
profissional ou 
comercial 
qualquer. 

O Sr. Jayme 
Nicolato Correa 
não sofreu, nos 
últimos 5 anos 
qualquer 
condenação (i) 
criminal, (ii) em 
processo 
administrativo da 
CVM, ou (iii) 
transitada em 
julgado, na esfera 
judicial ou 
administrativa, que 
o tenha 
suspendido ou 
inabilitado para a 
prática de uma 
atividade 
profissional ou 
comercial 
qualquer. 

Últimos 5 anos:  

i. qualquer 
condenação 
criminal 

ii. qualquer 
condenação em 
processo 
administrativo da 
CVM e as penas 
aplicadas 

iii. qualquer 
condenação 
transitada em 
julgado, na 
esfera judicial ou 
administrativa, 
que o tenha 
suspendido ou 
inabilitado para a 
prática de uma 
atividade 
profissional ou 
comercial 
qualquer 
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do cargo de 
Conselheiro que 
ocupava na 
Companhia. Por 
unanimidade, o 
Colegiado da CVM 
aceitou a proposta de 
termo de compromisso 
apresentada, sem 
assunção de culpa, 
acatando o parecer do 
Comitê de Termo de 
Compromisso. O Termo 
de Compromisso 
firmado foi 
integralmente cumprido 
e o Processo 
Administrativo 
Sancionador foi 
arquivado. 

Incluir a 
declaração dos 
membros de 
Conselho de 
Administração, 
da Diretoria e 
dos Comitês 
quanto a serem 
ou não 
considerados 
pessoas 
expostas 
politicamente 
descrevendo os 
motivos para tal 
caracterização 

O Sr. Lee R. Kaplan 
declarou que não 
deve ser 
considerado 
pessoa exposta 
politicamente para 
todos os fins. 

O Sr. Luis 
Fernando 
Memoria Porto 
declarou que não 
deve ser 
considerado 
pessoa exposta 
politicamente para 
todos os fins. 

O Sr. Sergio 
Augusto Guerra 
de Resende 
declarou que não 
deve ser 
considerado 
pessoa exposta 
politicamente 
para todos os 
fins. 

O Sr. Eduardo Luiz 
Wurzman declarou que 
não deve ser 
considerado pessoa 
exposta politicamente 
para todos os fins. 

O Sr. Dirley 
Pingnatti Ricci 
declarou que não 
deve ser 
considerado 
pessoa exposta 
politicamente para 
todos os fins. 

O Sr. Jayme 
Nicolato Correa 
declarou que não 
deve ser 
considerado 
pessoa exposta 
politicamente para 
todos os fins. 
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de 

administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o 

percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que 

tenham ocorrido após a posse no cargo. 

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

TOTAL DE REUNIÕES 

REALIZADAS PELO 

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DESDE 

A POSSE DO 

CONSELHEIRO 

PERCENTUAL DE 

PARTICIPAÇÃO DO 

MEMBRO NAS REUNIÕES 

REALIZADAS APÓS A POSSE 

Lee R. Kaplan 39 100% 

Luís Fernando Memoria Porto 39 100% 

Sergio Augusto Guerra de 

Resende 

39 100% 

Eduardo Luiz Wurzman 39 100% 

Dirley Pingnatti Ricci 24 100% 

Jayme Nicolato Correa 11 100% 

 

  



 

101 

 

 

12.7/8 - Composição dos comitês 

 

Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato 

Percentual de 

participação 

nas reuniões 

CPF Descrição outros comitês 
Descrição outros 

cargos ocupados 

Data de 

nascimento 
Data posse 

Número de 

Mandatos 

Consecutivos 

 

Outros cargos/funções exercidas no emissor      

Dirley Pingnatti Ricci

                             

696.165.669-20 

Head de Novos Projetos 

 

Comitê de Relacionamento 

com Clientes 

 

 

Membro do Comitê 

(Efetivo) 

 

Administrador 

01/07/1971 

 

22/11/2019 

22/11/2019 

 

 

1 ano 

2 

 

100.00% 

Eduardo Luiz Wurzmann 

085.702.598-83  

Presidente do Conselho de 

Administração 

 

Comitê de Relacionamento 

com Clientes 

Comitê de Gestão de 

Pessoas 

Comitê de Auditoria e 

Gestão de Riscos 

 

Membro do Comitê 

(Efetivo) 
Economista 

22/11/2019 

22/11/2019 

1 ano 

2 

100.00% 

Luis Fernando Memoria 

Porto            

915.133.326-00 

Diretor-Presidente e 

Conselheiro 

Comitê de Gestão de 

Pessoas 

Comitê de Seminovos 

Comitê de Rent a Car 

Membro do Comitê 

(Efetivo) 

Administrador 

03/11/1971 

22/11/2019 

22/11/2019 

1 ano 

3 
100.00% 

Sérgio Augusto Guerra de 

Resende   

865.258.326-91 

Conselheiro  

 

Comitê de Seminovos 

 

Membro do Comitê 

(Efetivo) 

Empresário 

24/03/1975 

22/11/2019 

22/11/2019 

1 ano 

3 
100.00% 

 
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência 
Dirley Pingnatti Ricci  -  696.165.669-20 
O Sr. Dirley Pingnatti Ricci não é membro independente do Comitê de Relacionamento com Clientes. Para informações adicionais, 
considerando que o Sr. Dirley Pingnatti Ricci é membro do Conselho de Administração, vide item 12.5/6 acima. 

 
Eduardo Luiz Wurzmann -  085.702.598-83 
O Sr. Eduardo Luiz Wurzmann não é membro independente do Comitê de Relacionamento com Clientes, do Comitê de Gestão de 
Pessoas e do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos. Para informações adicionais, considerando que o Sr. Eduardo Luiz Wurzmann é 
Presidente do Conselho de Administração, vide item 12.5/6 acima. 

 
Luis Fernando Memoria Porto -  915.133.326-00 
O Sr. Luis Fernando Memoria Porto não é membro independente do Comitê de Gestão de Pessoas, do Comitê de Seminovos e do 
Comitê de Rent a Car. Para informações adicionais, considerando que o Sr. Luis Fernando Memoria Porto é membro do Conselho de 
Administração, vide item 12.5/6. 
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12.9. Informações sobre a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 

segundo grau entre: 

 

a. administradores da Companhia. 

 

Não há. 

 

b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou 

indiretas, da Companhia. 

 

Não há. 

 

c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 

controladores diretos ou indiretos da Companhia. 

 

Não há. 

 

d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras 

diretas ou indiretas da Companhia. 

 

Não há. 
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12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 

3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e: 

a. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, com exceção daquelas em 

que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social 

 

Não há. 

 

b. Controlador direto ou indireto da Companhia; 

 

Não há. 

 

c. Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua 

controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. 

 

Não há. 
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

CNPJ/ME Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020 

ANEXO V – PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO GLOBAL ANUAL DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA NA FORMA DO ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE 

REFERÊNCIA 
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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, 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): dentre os benefícios oferecidos a todos os nossos colaboradores, estão a 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, auxílio material escolar, cartão vale compras e cestas 
de natal. 
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• 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.  

 
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 30 de dezembro de 2019 
 

 

Exercício encerrado em 30 de dezembro de 2019 

Realizado 2019 
Conselho de 

Administração 
Diretoria  

Estatutária 
Diretoria Não 

Estatutária 

Remuneração fixa 95,00% 47,78% 35,27% 

Remuneração Variável 0,00% 32,76% 35,27% 

Programa de Opção 5,00% 17,36% 11,94% 

Benefícios 0,00% 2,09% 17,52% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

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% 
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Benefícios 0,0% 4,4% 9,4% 

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: 
 



 

108 

 

 

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 ferramenta 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 
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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: 
 

 
 

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
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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. 

 

13.2 - Remuneração Total Prevista Para o Exercício Social Corrente 31/12/2020 - 
Valores Anuais 

 

 Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de 
membros 

7 5 0 12 

Nº de membros 

remunerados 
6 5 0 11 

Remuneração 
fixa anual 

    

Salário ou pró-

labore 
3.600.000,00 7.200.000,00 0 10.895.000,00 

Benefícios diretos 
e indiretos 

0 700.000,00 0 700.000,00 

Participações em 

comitês 
1.440.000,00 0 0 1.440.000,00 

Outros 0 0 0 0 

Descrição de 

outras 

remunerações 
fixas 

0 0 0 0 

Remuneração 

variável 
    

Bônus 0 0 0 0 

Participação de 

resultados 
 13.500.000,00  13.500.000,00 

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 
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Cessação do 

cargo 
0 0 0 0 

Baseada em 
ações, incluindo 

opções 

45.000,00 4.500.000,00  4.545.000,00 

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 
5.085.000,00 25.900.000,00 0 31.080.000,00 

 
 

Remuneração total, efetivamente reconhecida no exercício social encerrado em 31/12/2019 
 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de 
membros 

7 
3 0 10 

Nº de membros 

remunerados 
6 3 0 9 

Remuneração 
fixa anual 

        

Salário ou pró-

labore 
1.494.374,00 4.174.131,37   5.668.505,37 

Benefícios diretos e 
indiretos 

  182.729,95   182.729,95 

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 
  2.862.276,06   2.862.276,06 

Participação em 
reuniões 

0 0 0 0 

Comissões 
0 0 0 0 

Outros 
0 0 0 0 
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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 

1.643.221,29 8.735.800,88 0,00 10.379.022,18 

 

 
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 5.076.409,84  0 5.825.110,24 

Benefícios diretos e 
indiretos 

 0 272.537,34  0 272.537,34 

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 

  4.131.557,66   4.131.557,66 

Participação em 
reuniões 

0 0 0 0 

Comissões 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 

Descrição de outras 
remunerações 
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variáveis 

Pós-emprego 0 0 0 0 

Cessação do 
cargo 

0 0 0 0 

Baseada em 
ações, incluindo 
opções 

0 1.385.695,39   1.385.695,39 

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 

748.700,40 10.866.200,23 0,00 11.614.900,63 

 
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 
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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 

 

 

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 (2020)  

  

Conselho da 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº de membros 7 5 0 12 

Nº de membros 
remunerados 

6 5 0 11 

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 13.500.000,00 N/A 13.500.000,00 

Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração 

N/A 0 N/A 0 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração 

N/A 13.500.000,00 N/A 13.500.000,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

N/A 13.500.000,00 N/A 13.500.000,00 
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Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2019  

  

Conselho da 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº de membros 7 2 N/A 13 

Nº de membros 
remunerados 

6 2 N/A 12 

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 2.862.276,06 N/A 2.862.276,06 

Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração 

N/A 0 N/A 0 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração 

N/A 4.410.000,00 N/A 4.410.000,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas 

N/A 4.410.000,00 N/A 4.410.000,00 

 
 

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 
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Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2017  

 
 

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 realizadas em 
23 de fevereiro de 2012, em 30 de março de 2012, em 1º de agosto de 2014,  em 13 de dezembro de 2018, 

e em 04 de outubro de 2019 (“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 

 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 
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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 concedidas no âmbito deste Plano não poderão ultrapassar o limite máximo 

de 4% (quatro por cento) do total de ações da Companhia existentes, conforme atualizado de tempos em 

tempos por novas emissões, desdobramentos, fracionamentos, ou qualquer tipo de modificação, 

considerando-se, inclusive, para os fins deste limite máximo, as outorgas de Opções ou/e ações aprovadas 

pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Segundo Plano de Outorga de Opção de Compra 

de Ações de Emissão e do Plano de Incentivos Atrelados a Ações aprovados pela Companhia. 

 

• Preço de exercício: R$1,01 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$1,13 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  até limite máximo de 

4% (quatro por cento) do total de ações da Companhia existentes, considerando-se, para os fins deste limite 
máximo, as outorgas de Opções ou/e ações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, nos 

termos do Segundo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações de Emissão e do Plano de Incentivos 

Atrelados a Ações aprovados pela Companhia. Até 30 de setembro de 2019, haviam sido outorgadas 443.916 
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. 
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• 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, 
em 13 de dezembro de 2018, e em 04 de outubro de 2019 (“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 concedidas no âmbito deste Plano não poderão ultrapassar o limite máximo de 4% (quatro por 

cento) do total de ações da Companhia existentes, considerando-se, inclusive, para os fins deste limite 

máximo, as outorgas de opções e/ou ações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, no 

âmbito dos Planos de Opções e do Plano de Incentivos Atrelado a Ações de emissão da Companhia. 

 
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, 21 de novembro de 2018, e 17 de outubro de 2019 
(“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. 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. Por fim, em 17 de outubro de 2019, o Conselho de 

Administração definiu que as opções outorgadas no âmbito do Programa de Opção I, não poderão ultrapassar 

o limite máximo de 4% (quatro por cento) do total de ações da Companhia existentes, considerando-se, 
inclusive, para os fins deste limite máximo, as outorgas de opções e/ou ações aprovadas pelo Conselho de 

Administração da Companhia, no âmbito dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações de Emissão 
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da Companhia e do Plano de Incentivos Atrelado a Ações. Abaixo estão as principais características do 

Programa de Opção I: 
 

• Preço de exercício: R$1,13. 

 

• 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 até o limite máximo de 4% (quatro por 

cento) do total de ações da Companhia existentes, considerando-se, inclusive, para os fins deste limite 

máximo, as outorgas de opções e/ou ações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, no 
âmbito dos Planos de Opções e do Plano de Incentivos Atrelado a Ações de emissão da Companhia.   Até 30 

de setembro de 2019, haviam sido outorgadas 280.707 opções que estavam em vigor, em favor, contudo, de 
beneficiários que não mais estavam ativos, na referida data, no Programa de Opção I.  

 

• 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,  21 de setembro de 2015, 21 de março de 2019, e 17 de outubro de 2019 
(“Programa de Opção II”), bem como as listas de beneficiários e assinatura dos respectivos contratos com os 
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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. Em 21 de 
setembro de 2015, por sua vez, 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. Em 21 de março de 2019 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 0,07869843% do total do nosso capital social. Por fim, em 17 de outubro de 2019, o 
Conselho de Administração definiu que as opções outorgadas no âmbito do Programa de Opção II, não 

poderão ultrapassar o limite máximo de 4% (quatro por cento) do total de ações da Companhia existentes, 

considerando-se, inclusive, para os fins deste limite máximo, as outorgas de opções e/ou ações aprovadas 
pelo Conselho de Administração da Companhia, no âmbito dos Planos de Outorga de Opção de Compra de 

Ações de Emissão da Companhia e do Plano de Incentivos Atrelado a Ações. Abaixo estão as principais 
características do Programa de Opção II: 

 

• Preço de exercício: R$1,13. 
 

• 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 até o limite máximo de 4% (quatro por 

cento) do total de ações da Companhia existentes, considerando-se, inclusive, para os fins deste limite 
máximo, as outorgas de opções e/ou ações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, no 

âmbito dos Planos de Opções e do Plano de Incentivos Atrelado a Ações de emissão da Companhia.  . Até 30 

de setembro de 2019, 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. 
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• 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, 21 de novembro de 2018, 21 de março de 2019, e 17 de outubro de 2019 

(“Programa de Opção III”), bem como as listas de beneficiários e assinatura dos respectivos contratos com os 

beneficiários. Adicionalmente, em 17 de outubro de 2019, o Conselho de Administração aprovou a celebração 
de aditivos aos contratos para refletir a atualização da quantidade e do preço de exercício das Opções 

outorgadas no âmbito do referido Programa de Opção III, em virtude do desdobramento de ações do capital 
social da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral realizada em 17 de outubro de 2019. 

 

 
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. 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. Em 21 de março de 2019 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 1,92258723% do total do nosso capital social. Por fim, em 17 de outubro de 2019, o 
Conselho de Administração definiu que as opções outorgadas no âmbito do Programa de Opção III, não 

poderão ultrapassar o limite máximo de 4% (quatro por cento) do total de ações da Companhia existentes, 

considerando-se, inclusive, para os fins deste limite máximo, as outorgas de opções e/ou ações aprovadas 
pelo Conselho de Administração da Companhia, no âmbito dos Planos de Outorga de Opção de Compra de 

Ações de Emissão da Companhia e do Plano de Incentivos Atrelado a Ações.  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 até o limite máximo de 4% (quatro por 

cento) do total de ações da Companhia existentes, considerando-se, inclusive, para os fins deste limite 
máximo, as outorgas de opções e/ou ações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, no 

âmbito dos Planos de Opções e do Plano de Incentivos Atrelado a Ações de emissão da Companhia.   Até 30 
de setembro de 2019, haviam sido outorgadas 4.983.960opções que estavam em vigor.. 
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• 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, 21 de março de 

2019, e em 17 de outubro de 2019, (“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. Em 21 

de março de 2019 o Conselho de Administração aprovou que as opções outorgadas no âmbito do Programa 

de Opção IV devem conferir direitos de subscrição de ações correspondentes a até 0,05861522% do total do 
nosso capital social. Por fim, em 17 de outubro de 2019, o Conselho de Administração definiu que as opções 

outorgadas no âmbito do Programa de Opção IV, não poderão ultrapassar o limite máximo de 4% (quatro por 
cento) do total de ações da Companhia existentes, considerando-se, inclusive, para os fins deste limite 

máximo, as outorgas de opções e/ou ações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, no 
âmbito dos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações de Emissão da Companhia e do Plano de 

Incentivos Atrelado a Ações.   
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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 até o limite máximo de 4% (quatro por 

cento) do total de ações da Companhia existentes, considerando-se, inclusive, para os fins deste limite 

máximo, as outorgas de opções e/ou ações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, no 
âmbito dos Planos de Opções e do Plano de Incentivos Atrelado a Ações de emissão da Companhia.  . Até 30 

de setembro de 2019, 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  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 
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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. 

Por fim, em 17 de outubro de 2019, o Conselho de Administração definiu que as opções outorgadas no âmbito 
do Programa de Opção V, não poderão ultrapassar o limite máximo de 4% (quatro por cento) do total de 

ações da Companhia existentes, considerando-se, inclusive, para os fins deste limite máximo, as outorgas de 
opções e/ou ações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, no âmbito dos Planos de Opções 

e do Plano de Incentivos Atrelado a Ações.   
 

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 até o limite máximo de 4% (quatro por 

cento) do total de ações da Companhia existentes, considerando-se, inclusive, para os fins deste limite 
máximo, as outorgas de opções e/ou ações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, no 

âmbito dos Planos de Opções e do Plano de Incentivos Atrelado a Ações de emissão da Companhia.  .Até 30 

de setembro de 2019, haviam sido outorgadas 750.000 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. 
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• 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, 

conforme alterado na assembleia geral extraordinária realizada em 04 de outubro de 2019, nosso  Plano de 
Incentivos Atrelados a Ações da Companhia (“Plano de 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 Incentivo Atrelado a Ações – Ações Restritas  
• Nosso Conselho de Administração aprovou, no âmbito do referido Plano de Incentivos, o  Programa 

de Incentivo Atrelado a Ações – Ações Restritas, em 21 de novembro de 2018, conforme aditado em 17 de 

outubro de 2019 (“Programa de Ações Restritas”), bem como a minuta do contrato de adesão que será 
oportunamente celebrado com os beneficiários.  

 
Abaixo estão as principais características do Programa de Ações Restritas: 

 

•  Ações Concedidas: No momento em que assinarem o Contrato de Adesão, aos Beneficiários será 

concedido um direito de receberem um determinado número de Ações da Companhia, de acordo com os 
Períodos de Carência e percentuais indicados.  

 

• Quantidade de Ações: O Conselho de Administração poderá outorgar ações até o limite máximo 
de 4% (quatro por cento) do total de ações da Companhia existentes, conforme atualizado de tempos em 

tempos por novas emissões, desdobramentos, fracionamentos, ou qualquer tipo de modificação, 
considerando-se, inclusive, para os fins deste limite máximo, as outorgas de opções ou/e ações aprovadas 

pelo Conselho de Administração da Companhia, no âmbito do Plano de Incentivos e dos Planos de Opções.  

 

• Beneficiários: qualquer 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 controladas. 
 

• Condições: Para que sejam elegíveis a participar do Programa de Ações Restritas, 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 transferidas pela Companhia 
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após 1 (um) ano a contar da Data Inicial (“Primeiro Período de Carência”); 

 
b) 20% (vinte por cento) das Ações outorgadas ao Beneficiário serão transferidas pela Companhia 

após 2 (dois) anos a contar da Data Inicial (“Segundo Período de Carência”); 
 

c) 20% (vinte por cento) das Ações outorgadas ao Beneficiário serão transferidas pela Companhia 

após 3 (três) anos a contar da Data Inicial (“Terceiro Período de Carência”); 
 

d) 20% (vinte por cento) das Ações outorgadas ao Beneficiário serão transferidas pela Companhia 
após 4 (quatro) anos a contar da Data Inicial (“Quarto Período de Carência”); e 

 
e) 20% (vinte por cento) das Ações outorgadas ao Beneficiário serão transferidas pela Companhia 

após 5 (cinco) anos a contar da Data Inicial (“Quinto Período de Carência”). 

 

• 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 Plano de Incentivos. 

 

• 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. 

 
Programa de Incentivo Atrelado a Ações – Matching Shares 
 
• Nosso Conselho de Administração aprovou, no âmbito do referido Plano de Incentivos, o Programa 

de Incentivo Atrelado a Ações – Matching Shares, em 21 de novembro de 2018, conforme aditado em 17 de 
outubro de 2019 (“Programa de Matching Shares”), bem como a minuta do contrato de adesão que será 

oportunamente celebrado com os beneficiários.  
 

Abaixo estão as principais características do Programa de Matching Shares: 
 

• Opção de Investimento: Uma vez celebrado o Contrato de Adesão, o Beneficiário, para usufruir 
do Matching previsto neste Programa, terá que adquirir Ações para os fins deste Programa até a data limite 

estipulada no referido Contrato de Adesão, e comprovar a aquisição das Ações por meio do envio das 
respectivas notas de corretagem à Companhia dentro do período indicado no Contrato de Adesão.  

 

• Quantidade de Ações: O Conselho de Administração poderá outorgar ações até o limite máximo 
de 4% (quatro por cento) do total de ações da Companhia existentes, conforme atualizado de tempos em 

tempos por novas emissões, desdobramentos, fracionamentos, ou qualquer tipo de modificação, 

considerando-se, inclusive, para os fins deste limite máximo, as outorgas de opções ou/e ações aprovadas 
pelo Conselho de Administração da Companhia, no âmbito do Plano de Incentivos e dos Planos de Opções. 

 

• Beneficiários: qualquer 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 controladas. 

 

• Condições: Para que sejam elegíveis a participar do Programa de Matching Shares, os 
colaboradores, além de cumprir com os prazos de carência, precisarão manter o vínculo estatutário e ou de 

emprego com a Companhia.  
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• 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) 50% (cinquenta por cento) das Ações outorgadas aos Beneficiários serão transferidas pela 
Companhia após 4 (quatro) anos a contar da Data Inicial (“Primeiro Período de Carência”); e 

 

b) 50% (cinquenta por cento) das Ações outorgadas aos Beneficiários serão transferidas pela 
Companhia após 6 (seis) anos a contar da Data Inicial (“Segundo Período de Carência”). 

 

• 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 Plano de Incentivos. 

 

• 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 
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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 ao máximo de 4% (quatro por cento) do nosso capital social as outorgas dos Planos de Opções 

somadas às outorgas do Plano de Incentivos , conforme atualizado de tempos em tempos por novas emissões, 
desdobramentos, fracionamentos, ou qualquer tipo de modificação. 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.  

 
g. Número máximo de opções a serem outorgadas 

 

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 corresponde a 1.790.9176ações. 

 
h. Condições de aquisição e recebimento 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$1,01 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$1,13 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$1,13, 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. 
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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 Plano 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 Plano de Incentivos, 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 
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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 
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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 
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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 2020 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 2020 (previsto) 

 

 Conselho da 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Número de Membros 
6 5 

Número de Membros Remunerados 
5 5 

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 2019  
 

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”. 
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 Conselho da 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Número de Membros 
7 6 

Número de Membros Remunerados 
6 5 

Em relação a cada outorga de opções de 

compra de ações 
N/A N/A 

Data de outorga N/A 21/03/2019 

Quantidade de opções outorgadas N/A 354.750 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis N/A 
21/03/2023 e 

21/03/2025 

Prazo máximo para exercício das opções   N/A 5 anos 

Prazo de restrição à transferência das ações N/A 

O programa de 

matching possui 
prazos de restrição, 

estabelecidos em 
cada 

contrato de adesão. 

Preço médio ponderado de exercício de cada 

um dos seguintes grupos de opções 
N/A - 

- em aberto no início do exercício social (*) N/A 470.000 – R$13,19 

- perdidas durante o exercício social N/A 284.250 

- exercidas durante o exercício social N/A 83.000 

- expiradas durante o exercício social N/A N/A 

Valor justo das opções na data da outorga (*) N/A R$13,12 

Diluição potencial em caso de exercício de 

todas as opções outorgadas 
N/A 0,07% 

 
 

 
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 
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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 
 

- 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 
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Exercício 2017 

 
Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações 

 

 

 
 

 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 
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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 2019 

 

  
Conselho da 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 

Número de Membros 7 6 

Número de Membros Remunerados 6 5 

Opções ainda não exercíveis N/A - 

i) quantidade 72.000 1.440.000 

ii) data em que se tornarão exercíveis 

05/07/2020 
05/07/2021 
05/07/2022 

 
 

08/03/2020 

02/04/2020 
05/07/2020 
08/03/2021 
02/04/2021 
05/07/2021 
08/03/2022 
02/04/2022 
05/07/2022 
08/03/2023 
21/03/2023 
02/04/2023 
21/03/2025 

iii) prazo máximo para exercício das opções 5 anos 5 anos 

iv) prazo de restrição à transferência das ações 

30 dias antes 
das divulgações 

de resultados 
pela Companhia 

30 dias antes 
das divulgações 

de resultados 
pela Companhia 

v) preço médio ponderado de exercício R$2,92 R$8,56 

vi) valor justo das opções no último dia do exercício 
social 

R$2,92 R$8,56 

Opções exercíveis     

i) quantidade N/A 87.000 

ii) prazo máximo para exercício das opções N/A 5 anos 

iii) prazo de restrição à transferência das ações N/A 

30 dias antes 

das divulgações 

de resultados 
pela Companhia 

iv) preço médio ponderado de exercício N/A R$5,72 

v) valor justo das opções no último dia do exercício social N/A R$5,72 

vi) valor justo do total das opções no último dia do 

exercício social 
N/A R$5,72 

 

 

 
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. 
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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 2019 

 

 

  
Conselho da 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 

Nº total de membros 7 6 

Nº de membros remunerados 6 5 

Em relação às opções exercidas     

i) número de ações 8.000 103.000 

ii) preço médio ponderado de exercício R$8,17 R$14,11 

iii) valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas 

R$1.600 R$78.609 

Em relação às ações entregues informar     

i) número de ações 8.000 103.000 

ii) preço médio ponderado de aquisição R$7,97 R$9,78 

iii) valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas 

R$1.600 R$78.609 

 

 
Exercício 2018 

 

  
Conselho da 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Nº total de membros 7 6 

Nº de membros remunerados 6 5 

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 
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Exercício 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

  
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 

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 
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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 

 

 Última programa outorgado 
Conselho da 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Preço das Ações R$13,12 R$13,12 

Preço de Exercício R$0 R$0 

Taxa Livre de Risco 6,90% 6,90% 

Volatilidade Anualizada Esperada 2.432,66% 2.432,66% 

Dividendos Esperados 0% 0% 

Duração do Programa em Anos 5 5 

Valor Justo das Opções na Data da Outorga (R$/ação) R$13,12 R$13,12 

 
 

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 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. 
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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 2019, estão indicadas abaixo: 
 

  
Ações Ordinárias de emissão 

da Companhia 

Opções de Compra de Ações 

emitidas pela Companhia 

Conselho de Administração 78.581.873 72.000 

Diretoria Estatutária 46.165.566 1.440.000 

Órgãos Técnicos e Consultivos N/A N/A 

Conselho Fiscal N/A N/A 

 

 

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. 

 
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
/2019 

31/12/201
8 

31/12/201
7 

30/12/2019 
31/12/201

8 
31/12/201

7 
30/09/2019 

31/12/201
8 

31/12/
2017 

Nº de 
membros 

2 4 4,67 7 6,5 5 N/A N/A N/A 

Nº de 
membros 
remunerados 

2 3 4,67 6 6,5 5 N/A N/A N/A 

Valor da maior 
remuneração 
(Reais) 

2.770.071,
00 

2.412.653,19 1.818.566,05 240.000,00 237.378,05 182.456,40 N/A N/A N/A 

Valor da 
menor 
remuneração 
(Reais) 

550.000,0
0 

1.660.409,22 610.915,60 240.000,00 113.248,80 113.272,80 N/A N/A N/A 

Valor médio 
da 
remuneração 
(Reais) 

1.391.377 1.903.478,15 1.135.432,10 240.000,00 153.378,29 158.422,48 N/A N/A N/A 

 
 

 

 
Observação 

 

Diretoria Estatutária 

30/12/2019 (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. 
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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.  

 
Conselho de Administração 

30/09/2019 (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. 

 31/12/2018 (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) (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. 
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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 2019 

 
  Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

fiscal 

Número de Membros 7 2 N/A 

Número de Membros – Parte 
Relacionada aos Controladores 

2 1 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no 
exercício 

1.494.374,00 4.174.131,37 N/A 

Valor  da remuneração  total  atribuída  
a  partes  relacionadas  ao controlador 
no órgão no exercício 

240.000,00 2.770.071,00 N/A 

% da Remuneração total do órgão 16,06% 66,36% N/A 

 

 

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 
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Exercício de 2017 

 

 
 

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. 
 

 

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. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  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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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 2020: 

 

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 

MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 2 2 

 
 

Em 2019: 

 

MESES 

Nº DE Nº DE 

MEMBROS 
MEMBROS 

REMUNERADOS 

Janeiro 3 3 

Fevereiro 3 3 

Março 3 3 

Abril 3 3 

Maio 3 3 

Junho 3 3 

Julho 3 3 
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Agosto 3 3 

Setembro 3 3 

Outubro 3 3 

Novembro 2 2 

Dezembro 2 2 

TOTAL 34 34 

MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 3 3 

 
 

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 

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 
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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 

 
 

 

Conselho de Administração: 
 

Previsto em 2020:  
 

MESES 

Nº DE Nº DE 

MEMBROS 
MEMBROS 

REMUNERADOS 

Janeiro 6 5 

Fevereiro 6 5 

Março 6 5 

Abril 6 5 

Maio 6 5 

Junho 6 5 

Julho 6 5 

Agosto 6 5 

Setembro 6 5 

Outubro 6 5 

Novembro 6 5 

Dezembro 6 5 

TOTAL 72 60 

MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 6 5 

 
 
 

Em 2019:  

 

MESES 

Nº DE Nº DE 

MEMBROS 
MEMBROS 

REMUNERADOS 

Janeiro 7 6 

Fevereiro 7 6 

Março 7 6 

Abril 7 6 
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Maio 7 6 

Junho 7 6 

Julho 7 6 

Agosto 7 6 

Setembro 7 6 

Outubro 7 6 

Novembro 7 6 

Dezembro 7 6 

TOTAL 84 72 

MÉDIA (TOTAL/Nº DE MESES) 7 6 

 
 

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: 

 

MESES 

Nº DE Nº DE 

MEMBROS 
MEMBROS 

REMUNERADOS 

Janeiro 5 5 

Fevereiro 5 5 

Março 5 5 

Abril 5 5 

Maio 5 5 
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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 

CNPJ/ME Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020 

ANEXO VI – INFORMAÇÕES REFERENTES À AQUISIÇÃO ZETTA NA FORMA DO 

ANEXO 19 DA INSTRUÇÃO CVM 481 
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ANEXO 19 

 

AQUISIÇÃO DE CONTROLE 

 

 

1. Descrever o negócio 

 

A Companhia de Locação das Américas (“Companhia”) firmou, em 10 de abril de 2020, Acordo de Investimento 

(“Acordo de Investimento”), por intermédio do qual foram estabelecidas as condições e os termos negociais 

para aquisição, pela Companhia, de 18.940.000 (dezoito milhões, novecentos e quarenta mil) ações ordinárias, 

nominativas e sem valor nominal de emissão da Zetta Frotas S.A., sociedade por ações de capital fechado 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.491.558/0001-42 (“Zetta”) e representativas de 100% (cem por cento) do 

seu capital social, com todos os direitos inerentes à referida participação societária e em termos e condições 

usuais para operações da mesma natureza (“Aquisição Zetta”). A aquisição das ações da Zetta no âmbito da 

Aquisição Zetta se dá pelo valor de (i) R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) a ser pago aos 

vendedores (abaixo indicados, no item 4.a deste Anexo), na forma indicada no item 4.e abaixo, e (ii) 

2.003.917 (duas milhões, três mil e novecentas e dezessete) ações de emissão da Companhia a serem 

transferidas aos vendedores (abaixo indicados, no item 4.a deste Anexo), na forma indicada no item 4.e 

abaixo. Ainda, no âmbito da Aquisição Zetta e como parte da operação, nos termos do documento preliminar 

assinado entre as partes, a Unidas Agro Locação de Veículos S.A., sociedade integrante do grupo econômico 

da Companhia (“Unidas Agro”), garantiu, por meio de concessão de fiança, as obrigações assumidas pela 

Zetta em operação de financiamento, para aquisição de veículos. Em caso de não concretização da Aquisição 

Zetta e de inadimplência da Zetta no referido financiamento, os veículos adquiridos serão transferidos para a 

Unidas Agro e os créditos decorrentes dos contratos de locação, que tenham esses veículos como objeto, 

serão cedidos mediante depósito dos recebíveis em conta garantia. 

 

2. Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação da 

assembleia 

 

A Aquisição Zetta deverá ser aprovada pelos senhores Acionistas da Companhia em observância do quanto 

previsto no Artigo 31, alínea e), do Estatuto Social da Companhia. 

 

3. Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido: 

 

a. Informar o nome e qualificação 

 

Zetta Frotas S.A. sociedade por ações de capital fechado, com sede na Avenida Deputado Rubens Granja, nº 

121, bairro Sacomã, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04298-000, inscrita no CNPJ/ME sob 

o nº 02.491.558/0001-42. 

b. Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas 
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A Zetta possui 18.940.000 (dezoito milhões, novecentos e quarenta mil) ações ordinárias. 

 

c. Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua 

participação no capital social, caso sejam partes relacionadas, tal como definidas pelas regras 

contábeis que tratam desse assunto 

 

Não aplicável. 

 

d. Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido, 

informar: 

 

i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em que são negociadas, nos 

últimos 3 (três) anos 

 

Não aplicável uma vez que a Zetta é uma sociedade fechada, que não possui ações admitidas à negociação 

em mercados organizados. 

 

ii. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são negociadas, 

nos últimos 2 (dois) anos 

 

Não aplicável uma vez que a Zetta é uma sociedade fechada, que não possui ações admitidas à negociação 

em mercados organizados. 

 

iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em que são negociadas, nos 

últimos 6 (seis) meses 

 

Não aplicável uma vez que a Zetta é uma sociedade fechada, que não possui ações admitidas à negociação 

em mercados organizados. 

 

iv. Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias 

 

Não aplicável uma vez que a Zetta é uma sociedade fechada, que não possui ações admitidas à negociação 

em mercados organizados. 

 

v. Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação estiver disponível; 

 

O valor do patrimônio líquido a preços de mercado é de R$60.660.000,00 (sessenta milhões seiscentos e 

sessenta mil reais). 

 

vi. Valor do lucro líquido anual nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente 
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Em referência ao exercício encerrado em 31.12.2018: R$12.748.000,00 (doze milhões setecentos e quarenta 

e oito mil).  

 

Em referência ao exercício encerrado em 31.12.2019: R$7.838.000,00 (sete milhões oitocentos e trinta e oito 

mil).  

 

4. Principais termos e condições do negócio, incluindo: 

 

a. Identificação dos vendedores 

 

Paulo Emílio Pimentel Uzêda, brasileiro, casado sob regime da separação total de bens, empresário, portador 

da Cédula de Identidade RG n° 03689.097/94, expedida pela SSP/BA e do CPF/ME n° 454.876.505-00, 

residente na Rua Abdo Ambuda, nº 173, apto 51, Vila Andrade, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, 

CEP 05725-030; e  

 

U2S Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Tabapuã, nº 82, Itaim Bibi, Conjunto 

301, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04533-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

24.253.266/0001-040. 

 

b. Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas 

 

Nos termos do Acordo de Investimento, foi pactuada a aquisição, pela Companhia, de 18.940.000 (dezoito 

milhões, novecentos e quarenta mil) ações ordinárias de emissão da Zetta, representativas de 100% (cem por 

cento) do capital social da Zetta. 

 

c. Preço total 

 

R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) e 2.003.917 (duas milhões, três mil e novecentas e 

dezessete) ações de emissão da Companhia. O preço das ações será equivalente à quantidade de ações 

entregues, multiplicada pelo preço da ação da Companhia no mercado (LCAM3), conforme cotação na B3 S.A. 

- Brasil Bolsa Balcão (“B3”) na Data de Fechamento.  

 

O preço estimado da operação é de R$49.708.296,61 (quarenta e nove milhões setecentos e oito mil e 

duzentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) considerando o preço da ação no dia da assinatura 

do acordo de investimento (R$12,33 em 10 de abril de 2020). Conforme mencionado acima, o preço total 

poderá se modificar já que o valor da ação da Companhia (LCAM3), que compõe parte do preço de compra 

somente será fixado na Data de Fechamento.  

 

d. Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe 

 

Considerando a estimativa de preço elencada no item 4.c acima, o preço por ação ordinária da Zetta será de 

aproximadamente R$2,62 (dois reais e sessenta e dois centavos). 
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e. Forma de pagamento 

 

O valor em espécie, no montante de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), será pago em dinheiro, 

à vista, na Data do Fechamento, mediante transferência de fundos imediatamente disponíveis, por meio de 

transferência eletrônica disponível – TED e as 2.003.917 (dois milhões, três mil, novecentas e dezessete) 

ações ordinárias de emissão da Companhia serão transferidas na Data do Fechamento aos vendedores.  

 

f. Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio 

 

A Aquisição Zetta está sujeita a condições precedentes usuais para esse tipo de operação. A Administração da 

Companhia esclarece que, nesta data, já foram cumpridas algumas condições precedentes, mas a Aquisição 

Zetta ainda está sujeita ao cumprimento de certas condições precedentes, incluindo a conclusão do prazo de 

eventuais recursos após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, publicada em 

06/05/2020, a conclusão de reorganização societária da Zetta e a obtenção de aprovação societária pela 

Companhia, no âmbito da assembleia geral de acionistas, sendo que a Administração da Companhia espera 

que todas as condições precedentes estarão cumpridas na data da Assembleia Geral.  

 

g. Resumo das declarações e garantias dos vendedores 

 

O Acordo de Investimento incluí declarações e garantias usuais para operação da mesma natureza, 

endereçando os temas abaixo: 

 

(i). Organização; autorização; validade do Acordo de Investimento em relação aos Vendedores; 

(ii). Assistência jurídica recebida pelos Vendedores; 

(iii). Inexistência de conflito ou violação decorrente da celebração do Acordo de Investimento; 

(iv). Propriedade das ações da Zetta; 

(v). Ausência de Restrições em relação às ações da Zetta e às quotas das subsidiárias da Zetta; 

(vi). Inexistência de acordo de acionistas da Zetta ou das subsidiárias da Zetta; 

(vii). Disputas pendentes em relação aos Vendedores, à Zetta ou às subsidiárias da Zetta, incluindo lista dos 

processos em curso em nome da Zetta e das subsidiárias da Zetta; 

(viii). Organização da Zetta; 

(ix). Organização das subsidiárias da Zetta; 

(x). Não violação de qualquer disposição do estatuto social da Zetta ou contrato social das subsidiárias da 

Zetta ou de qualquer lei, regra, regulamento, decisão, sentença judicial, arbitral ou administrativa a que os 

Vendedores e/ou a Zetta e/ou suas subsidiárias estejam sujeitos; 

(xi). Autorização e validade do Acordo de Investimento em relação à Zetta e às subsidiárias da Zetta; 

(xii). Consentimentos e aprovações, inexistência de violações em relação à Zetta e às subsidiárias da Zetta; 

(xiii). Capital social da Zetta e das subsidiárias da Zetta; 

(xiv). Solvência dos Vendedores; 

(xv). Inexistência de impedimento para a Aquisição Zetta; 
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(xvi). Lista de filiais da Zetta; 

(xvii). Regularidade dos livros e registros da Zetta e das subsidiárias da Zetta, bem como das distribuições de 

lucros realizadas; 

(xviii). Lista de procurações outorgadas pela Zetta; 

(xix). Regularidade dos contratos firmados pela Zetta, incluindo contratos com clientes, seguros e contratos 

em geral; 

(xx). Conformidade e regularidade em questões trabalhistas; 

(xxi). Acordos e termos de ajuste de conduta; 

(xxii). Demonstrações financeiras da Zetta e regularidade dos lançamentos e registros contábeis; 

(xxiii). Gravames, garantias e obrigações financeiras; 

(xxiv). Inexistência de dívidas ou obrigações dos Vendedores; 

(xxv). Questões fiscais e de previdência social; 

(xxvi). Ativos e propriedade intelectual e know-how; 

(xxvii). Locações, arrendamentos e comodatos; 

(xxviii). Inexistência de disposições restritivas aplicáveis à continuidade dos negócios da Zetta e das 

Subsidiárias da Zetta; 

(xxix). Cumprimento à lei aplicável pela Zetta e pelas subsidiárias da Zetta em suas atividades; 

(xxx). Aspectos ambientais; 

(xxxi). Negócios com partes relacionadas; 

(xxxii). Carteira de clientes e fornecedores; 

(xxxiii). Condução dos negócios; 

(xxxiv). Planos de benefícios; 

(xxxv). Práticas anticorrupção e inexistência de práticas de suborno; e 

(xxxvi). Regularidade das licenças da Zetta e das suas subsidiárias. 

 

h. Regras sobre indenização dos compradores 

 

Os Vendedores deverão, conjunta e solidariamente, indenizar, defender e manter a Companhia, a Zetta, as 

subsidiárias da Zetta e seus respectivos acionistas, conselheiros, diretores, empregados, procuradores, 

sociedades controladas ou sob controle comum, controladores, representantes, advogados e respectivos 

sucessores e cessionários isentas de todas e quaisquer perdas incorridas por qualquer uma delas, relacionadas, 

decorrentes ou resultantes: (i) de qualquer falsidade, omissão, erro, inadequação ou inexatidão de qualquer 

declaração prestada nos termos do Acordo de Investimento; (ii) do não cumprimento, pelos Vendedores, de 

quaisquer de suas obrigações constantes do Acordo de Investimento; (iii) de quaisquer atos, fatos, eventos 

ou omissões relacionados com a Zetta e/ou suas subsidiárias e/ou suas respectivas controladas, e/ou qualquer 

outra empresa do grupo econômico da Zetta, incluindo, mas não se limitando, à Uzêda Soluções Automotivas 

Ltda. ou algum consórcio formado pela Zetta e/ou por suas Subsidiárias, ocorridos ou cujo fato gerador tenha 

ocorrido até (inclusive) a data do fechamento, inclusive os que tenham sido ou não descritos e/ou divulgados 

no Acordo de Investimento ou em seus anexos; (iv) de quaisquer atos, fatos, eventos ou omissões praticados 

pelos Vendedores, a qualquer tempo, ainda que após a data do fechamento, efetuados em razão de falsidade, 

omissão, erro, inadequação ou inexatidão por parte dos Vendedores, da Zetta e suas Subsidiárias; e (v) de 
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quaisquer atos, fatos, eventos ou omissões relacionados com a Zetta e/ou suas Subsidiárias e/ou suas 

respectivas controladas, e/ou qualquer outra empresa do grupo econômico da Zetta, incluindo, mas não se 

limitando, à Uzêda Soluções Automotivas Ltda. ou algum consórcio formado pela Zetta e/ou por suas 

subsidiárias, que possam trazer prejuízo, de qualquer maneira, à reputação da Companhia. As obrigações de 

indenizar são válidas pelos respectivos prazos prescricionais das responsabilidades. 

 

i. Aprovações governamentais necessárias 

 

A Operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE em 05/05/2020, tendo 

sido publicada em 06/05/2020, estando ainda em aberto o prazo de eventuais recursos após a referida 

aprovação, observado que tal prazo se encerra em 21 de maio de 2020.   

 

j. Garantias outorgadas 

 

Em garantia das obrigações dos vendedores, serão alienadas fiduciariamente em garantia 1.001.959 (um 

milhão, um mil, novecentas e cinquenta e nove) ações da Companhia em favor da Agile Car Locações Ltda. – 

EPP, sociedade limitada com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barão 

Homem de Melo, nº 1319, Galpão A, Bairro Nova Granada, CEP 30.431-425, inscrita no CNPJ/ME sob nº 

09.337.014/0001-70. 

 

5. Descrever o propósito do negócio 

 

A Operação permitirá um posicionamento competitivo fortalecido no mercado com a ampliação da plataforma 

de serviços. Espera-se que a combinação dos negócios capture significativas sinergias operacionais, 

administrativas e econômico-financeiras bem como otimização da estrutura de capital da Zetta, maximização 

dos retornos das companhias e melhoria do atendimento aos seus clientes. 

6. Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio 

 

Benefícios: Idem ao indicado no item 5 acima. 

 

Custos: Custos com publicações, avaliadores, advogados e eventuais despesas incorridas na diligência legal. 

  

Riscos: A Companhia não vislumbra riscos significativos causados pela Aquisição Zetta. Existem os riscos 

naturais de variação de preço das ações da Companhia após o fechamento da Aquisição Zetta o qual é inerente 

ao mercado de capitais e incorrido por todos os acionistas da Companhia. Ademais, a Aquisição Zetta tem por 

intuito combinar os negócios de ambas as companhias, sendo que o sucesso da Aquisição Zetta dependerá, 

em parte, das habilidades da Companhia e da Zetta de realizar oportunidades de crescimento e economias de 

custo resultantes da combinação dos seus negócios. Se tais objetivos não forem atingidos com sucesso, os 

benefícios esperados com a operação podem não ocorrer integralmente ou totalmente, ou podem demorar 

mais tempo do que o esperado para ocorrer.  

 

7. Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja aprovado 
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O Acordo de Investimento não estabelece multa na hipótese de rescisão em caso de não aprovação do negócio. 

Portanto, os custos incorridos serão apenas os mencionados no item 6 anterior, quais sejam, custos com 

publicações, avaliadores, advogados e eventuais despesas incorridas na diligência legal. 

 

8. Descrever as fontes de recursos para o negócio 

 

A Companhia utilizará recursos próprios para pagamento do preço previsto no Acordo de Investimento. 

 

9. Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será adquirido 

 
Os planos dos administradores para a Zetta são: (i) promover o aperfeiçoamento da gestão administrativa, 

financeira e comercial, melhorando seus resultados; (ii) fortalecer a atuação da empresa no segmento de 
terceirização de frotas, (iii) fortalecer a administração operacional com sistemas integrados e (iv) reforçar a 

estratégia de expansão, consolidação e otimização da operação de terceirização de frotas.  

 

10. Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do negócio 

 

A aprovação da operação irá propiciar à Companhia um posicionamento ainda mais competitivo no mercado, 
através da integração de forças e ganhos financeiros em sinergias operacionais. Ademais, a operação reforçará 

o compromisso da Companhia com a geração de valor para seus acionistas e demais stakeholders e, portanto, 
a administração da Companhia recomenda que os acionistas aprovem a operação, sem qualquer ressalva ou 

restrição. 

 

11. Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre: a. Qualquer dos 

vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e b. Partes relacionadas à 

companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto 

 

Não aplicável. 

 

12. Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes 

relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, 

com participações societárias ou outros valores mobiliários ou títulos de dívida da sociedade cujo 

controle foi ou será adquirido 

 

Não aplicável. 

 

13. Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela companhia ou por 

terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição 

 

Vide Anexo VII da presente Proposta de Administração. 

 

14. Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação 
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a. Informar o nome 

 

Meden Consultoria (Razão social: Valore Consultoria Empresarial Ltda.), inscrita perante o CNPJ/ME sob o nº 

27.936.447/0001-23. 

 

b. Descrever sua capacitação 

 

A consultoria escolhida possui reconhecida experiência na avaliação de empresas, conforme é possível verificar 

pelo corpo técnico e lista de clientes que constam em seu endereço eletrônico na internet 

https://medenconsultoria.com.br/.   

 

c. Descrever como foram selecionados 

 

Empresa já prestou serviços anteriormente para a Companhia em trabalhos já auditados por nossa auditoria 

externa. 

d. Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis 

que tratam desse assunto 

 

A empresa de consultoria independente contratada não é parte relacionada da Companhia.  

https://medenconsultoria.com.br/
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

CNPJ/ME Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020 

ANEXO VII – INFORMAÇÕES SOBRE A MEDEN CONSULTORIA NA FORMA DO ANEXO 

21 DA INSTRUÇÃO CVM 481 
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ANEXO 21 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AVALIADORES 

 

1. Listar os avaliadores recomendados pela administração 

 

Meden Consultoria (Razão social: Valore Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

27.936.447/0001-23). 

 

2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados 

 

A consultoria escolhida possui reconhecida experiência na avaliação de empresas, conforme é possível verificar 

pelo corpo técnico e lista de clientes que constam em seu endereço eletrônico na internet 

https://medenconsultoria.com.br/.   

  

3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores recomendados 

 

Nos termos do Anexo 21 da Instrução CVM 481, encontra-se anexa cópia da proposta de trabalho e 

remuneração do avaliador recomendado (Anexo A deste Anexo VII). 

 

4. Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os avaliadores 

recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que 

tratam desse assunto 

 

A relação relevante entre a Unidas e a Meden durante os últimos 3 anos resume-se a: 

 

a) Contratação de Laudo de Avaliação do valor do Patrimônio Líquido contábil em 30 de setembro de 

2019 de Unidas Locadora de Veículos Ltda., com o objetivo de suportar a incorporação da mesma 

pela sua controladora Unidas S.A., de acordo com os art. 226 e 227, da Lei nº6.404/76 (Lei das S.A.) 

em dezembro de 2019. 

b) Contratação de Avaliação Anual do ágio registrado no balanço das empresas do Grupo Unidas, para 

fins de aplicação do Teste de Redução ao Valor Recuperável dos ativos, emitido pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis - CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, e aprovado pela 

Deliberação CVM n° 527 em janeiro de 2020. 

c) Contratação de Laudo de Avaliação para determinação para teste de impairment de acordo com o 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos em 

abril de 2020. 

 

  

https://medenconsultoria.com.br/
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ANEXO 21 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AVALIADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – PROPOSTA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO DO AVALIADOR 
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03 de abril de 2020 
A/C: Sr. Rodrigo Ziccardi Carvalho 

Unidas S.A. 
 
 

Prezado Sr. Rodrigo Ziccardi, 
 
Sentimo-nos honrados com a demonstração de confiança manifestada através do 

convite recebido de V.Sas. e apresentamos-lhes, com satisfação, nossa proposta para 

prestação de serviços. 

1. Descrição do projeto 

1.1. Entendimento da Situação 

A Companhia de Locação das Américas (“Locamérica”) e a Unidas S.A. (“Unidas”) 

combinaram seus negócios no final de 2017 e, em 2018, passaram a operar 

unicamente sob o nome de Unidas (“Grupo Unidas”). 

O Grupo Unidas está realizando a operação de aquisição da companhia Zetta Frotas 

Ltda (“Zetta”), que atua no setor de locação de veículos, pelo montante aproximado 

de R$ 68.000 mil. Segundo seu estatuto social, esta operação precisa ser aprovada 

em assembleia de acionistas, mediante apresentação de laudo de avaliação da 

empresa que será adquirida. 

Ainda, se aprovada, a operação de aquisição da Zetta caracterizará aquisição de 

controle, ensejando laudo de avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos 

assumidos para fins contábeis, conforme estabelecido pelo CPC 15 (R1) – 

Combinação de Negócios, e fiscais, conforme o Decreto nº 9.580/18 (RIR 2018). 

À priori, entende-se que os principais ativos que podem conter indicativo de mais 

(menos) valia são: Carteira de Clientes, Estoques e Imobilizado. No entanto, no 

decorrer do trabalho será avaliada a existência de outros ativos / passivos que 

apresentam mais (menos) valia. 

Nesse contexto, o Grupo Unidas buscou a Meden Consultoria para assessorá-la na 

elaboração dos laudos de avaliação pertinentes. 

1.2. Escopo do projeto 

Escopo 1: Elaboração de laudo de avaliação econômica de Zetta, conforme previsto 

Endereço: Avenida Engenheiro Caetano 
Álvares nº 150, Bairro Limão, São 
Paulo-SP, Brasil 
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no estatuto da companhia, para fins de subsidiar a aprovação da operação em 

assembleia. O laudo de avaliação conterá, no mínimo, mas não se limitando à: 

 Caracterização das companhias, adquirente e adquirida; 

 Descrição da metodologia utilizada; 

 Premissas adotadas na avaliação; 

 Racional de cálculo da taxa de desconto; e 

 Conclusão do valor econômico de Zetta. 

Escopo 2: Elaboração de laudo de avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e 

passivos assumidos na aquisição da Zetta, para fins de atendimento ao que dispõe o 

Decreto nº 9.580/18 (RIR 2018) e o CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios. 

O presente escopo prevê a elaboração de relatórios contendo, no mínimo, mas não 

se resumindo à: 

 Qualificação da Adquirente, da Alienante e da Adquirida; 

 Descrição da operação, contendo data da aquisição, percentual do 

capital adquirido e motivação da transação, entre outros; 

 Composição do custo de aquisição, incluindo as contraprestações 

contingentes; 

 Identificação dos Ativos adquiridos e Passivos assumidos; 

 Descrição das metodologias de avaliação utilizadas para cada 

ativo/passivo; 

 Tabela de conclusão da Alocação do Preço Pago, com a discriminação 

dos itens adquiridos e seus respectivos valores justos; e 

 Sumário Executivo para ser registrado em Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos, se assim a empresa desejar 

Destaca-se que o escopo acima já inclui as horas que se fizerem necessárias para 

eventuais esclarecimentos a auditores externos e afins, não havendo cobrança 

adicional de horas para esclarecimentos com auditoria. 

1.3. Documentação para elaboração do projeto e condições de execução 

Escopo 1: 

 Balancete Analítico da empresa na data-base da avaliação; 
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 Balanço da companhia dos últimos 3 exercícios sociais; 

 Orçamento plurianual da companhia avaliada; 

 Detalhamento do endividamento da companhia; 

 Estudos de mercado realizados pela companhia ou por terceiros; e 

 Outros documentos porventura necessários no curso do projeto. 

Escopo 2: 

 Contrato de Compra e Venda firmado na operação; 

 Balancete Analítico da empresa adquirida na data-base da avaliação; 

 Balancete e demonstração financeira da companhia adquirida dos 

três últimos exercícios sociais; 

 Planilha gerencial de receita histórica por cliente, se existente; 

 Listagem analítica do estoque da companhia;  

 Orçamento plurianual da companhia, se existente; e 

 Outros documentos porventura necessários no curso do projeto. 

o Caso os documentos necessários para execução do serviço, conforme 

descritos na cláusula acima, não sejam fornecidos pelo cliente de 

forma satisfatória e sua obtenção ou elaboração resulte em horas 

adicionais de trabalho, a referida quantidade de horas será apurada e 

cobrada conforme valor dos honorários vigentes. 

2. Apresentação do Serviço  

A Meden encaminhará seu relatório final eletrônico em PDF – Portable Document 

Format e seu envio será para o solicitante da proposta ou representante por ele 

indicado. 

3. Prazo  

3.1. O prazo para execução do Escopo 1 é de 10 (dez) dias, e para o  

Escopo 2 é de 20 (vinte) dias após o recebimento das informações na data-

base pretendida para a operação.  

3.2. O início dos serviços se dará com o aceite expresso a presente proposta e 

acesso as informações solicitadas. 

4. Honorários 

4.1. Em função da abrangência dos serviços técnicos e considerando a 
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complexidade do trabalho, o valor para atuação da Meden, foi orçado em: 

Escopo 1: R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais); e 

Escopo 2: R$ 26.100,00 (vinte e cinco mil reais). 

Na ocasião da contratação de ambos os escopos, será considerado um 

desconto de 25% (vinte e cinco por cento) considerando as sinergias 

existentes entre os escopos. Desta forma, o valor total orçado para ambos os 

escopos é de R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais), a serem 

pagos da seguinte forma:  

 40% (quarenta por cento) no aceite da proposta; 

 30% (trinta por cento) na entrega da minuta do 

relatório; e 

 30% (trinta por cento) na entrega do relatório 

assinado. 

 O valor descrito inclui os tributos aplicáveis e todas as demais despesas de 

execução do projeto. 

4.2. O vencimento da fatura será no 5° dia a partir de sua apresentação. Após o 

vencimento, serão cobrados juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o 

valor líquido da nota fiscal, mais 2% de multa sobre o valor da fatura pelo 

inadimplemento. 

4.3.  Eventuais despesas com viagens e hospedagem não estão incluídas nos 

honorários, e deverão ser providenciados pela contratante. 

4.4. As atividades não descritas no escopo da presente proposta que vierem a ser 

demandas pelo Cliente serão cobradas mediante emissão de relatório de 

atividades pela Meden e serão cobradas como horas adicionais apuradas 

conforme valor dos honorários vigentes. 

5. Validade da Proposta 

A presente proposta tem validade de 20 (vinte) dias, contados a partir de sua 

apresentação, depois de decorrido esse prazo a Meden pode modificar quaisquer 

termos e condições aqui estipuladas. 

6. Confidencialidade 

A Meden responsabiliza-se por manter em caráter confidencial e sigiloso, por prazo 



 PROPOSTA COMERCIAL MA-0042/20 
 

VALORE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA: MEDEN CONSULTORIA 
 

6 
 

indeterminado, todas e quaisquer informações que tiver acesso durante a execução 

dos serviços. Para esses efeitos serão consideradas confidenciais informações que 

englobam, mas não se limitam, a: bancos de dados, relatórios, dados financeiros; 

informações relativas a contratos, além de outras obtidas de forma oral, escrita, 

gravada ou divulgada por outro meio qualquer pelo cliente. 

7. Condições Gerais 

7.1. O cronograma de serviços pertinentes ao serviço contratado será definido 

imediatamente após o aceite desta proposta. 

7.2. Conforme descrito, o escopo deste trabalho será desenvolvido com base em 

informações fornecidas pelo cliente, cabe ressaltar que as mesmas não serão 

objeto de revisão e/ou auditoria por parte da Meden com finalidade de 

expressar opinião sobre estas. Contudo, observaremos de maneira holística 

a coerência interna das mesmas. 

7.3. O compromisso decorrente da presente proposta de prestação de serviços 

poderá ser rescindido em comum acordo entre as Partes. Neste caso, a 

interrupção dos serviços em andamento implicará o pagamento do valor  

proporcional ao trabalho executado à Meden, de acordo com os honorários 

estabelecidos na Cláusula Quarta. 

7.4. A CONTRATADA está autorizada a comunicar em seu material informativo 

(“site”, “folder” e outros meios) ou a terceiros que a CONTRATANTE é sua 

cliente. 

7.5. As partes elegem o foro da Capital da Cidade do Rio de Janeiro, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como único competente 

para dirimir controvérsias resultantes da aplicação do presente contrato, 

bem como todos os casos não previstos no presente instrumento.  
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8. Aceite e Contrato 

Esta proposta constitui-se em um acordo fidedigno entre as partes com respeito ao 

assunto objeto desta. Para ser considerada aceita a proposta deverá ser subscrita 

pelo Representante legal da empresa solicitante acompanhada de toda 

documentação necessária para o início da realização dos trabalhos.  

Após o aceite da contratante essa proposta adquire forma de contrato, nos moldes 

da legislação civil em vigor. 

Atenciosamente, 

 

 

 

ANTONIO NICOLAU 

Sócio Diretor 

 

Aceite: Rio de Janeiro,    de                  de 2020. 

 

Representante legal 

Cargo: 

CNPJ: 

 

Testemunha 1: 
CPF: 
 
 
Testemunha 2: 
CPF: 
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

CNPJ/ME Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII – LAUDO DE AVALIAÇÃO ZETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zetta Frotas 

Laudo:  

MA-0042/20 

04 de maio 2020 
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MEDEN CONSULTORIA 

Rua 1º de Março, 23 – Pav 2 

Rio de Janeiro 

CEP: 20010-000 

Tel. (21) 2507-3552 

 COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS S.A., 

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1781, 12º andar  

Belo Horizonte - MG 

04 de maio de 2020 

 

Prezada Senhora Juliana Gavineli, 

A Valore Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden”), sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o  

nº 27.936.447/0001-23, apresenta a seguir o relatório de avaliação da Zetta Frotas Ltda. 

(“Zetta Frotas”) para fins gerenciais em conformidade com a Proposta Comercial MA-

0042/20. 

 

Agradecemos a oportunidade de assessorá-los e nos colocamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________             ____________________________________ 

  Antonio Nicolau - Sócio Diretor                      Lucas Pasqualini de Lima – Sócio Diretor 

ANTONIO 
LUIZ FEIJO 
NICOLAU

Assinado de forma 
digital por 
ANTONIO LUIZ 
FEIJO NICOLAU 
Dados: 2020.05.04 
13:44:06 -03'00'

LUCAS 
PASQUALINI DE 
LIMA:14093607
761

Assinado de forma 
digital por LUCAS 
PASQUALINI DE 
LIMA:14093607761 
Dados: 2020.05.04 
14:05:59 -03'00'
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Sumário Executivo 

A Valore Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) 

sob o nº 27.936.447/0001-23, doravante denominada Meden, 

foi nomeada pela Companhia de Locação das Américas S.A. 

(“Locamérica”) para elaborar avaliação econômico-financeira da 

Zetta Frotas para fins gerenciais, na data-base de 31 de dezembro 

de 2019. 

O presente relatório de avaliação utilizou a metodologia de fluxo 

de caixa descontado para concluir sobre o valor dos projetos 

objeto da avaliação.   

Neste processo foram utilizadas, dentre outras, as seguintes 

informações e documentos disponibilizados à Meden: 

 Informações financeiras históricas de Zetta Frotas; 

 Due diligence da Zetta Frotas elaborada pela Locamérica; 

 Planilha com as projeções do backlog dos contratos de 

Zetta Frotas; 

 Planilha de Endividamento de Zetta Frotas; 

 Dados públicos sobre o setor de atuação da companhia 

avaliada; e 

 Outras informações disponibilizadas, inclusive de forma 

verbal através de reuniões e discussões técnicas com a 

Administração da companhia. 

Horizonte de Projeção 

A avaliação da Zetta foi realizada considerando um fluxo de caixa 

projetado para 06 (seis) anos. Após esse período foi considerado 

o valor da empresa na perpetuidade, considerando uma taxa de 

crescimento real equivalente a 0,00% a.a. 

Os valores projetados foram descontados a valor presente, 

considerando uma taxa de desconto real de 14,0% a.a. 

Cenário de projeção – Pandemia de Covid-19 

A pandemia global de Covid teve forte impacto em diversos 

setores da economia, obrigando empresas a repensarem suas 

estratégias de curto prazo e reverem suas projeções financeiras de 

curto e de longo prazo. 
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O negócio da Zetta, por outro lado, não sofreu nenhum impacto 

da pandemia, não havendo redução na demanda ou aumento 

de custos.  

Valor Final Encontrado 

Sumarizando as informações descritas concluíram os peritos que 

o valor justo de Zetta, na data base da avaliação é conforme 

tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

  

   

TAXA DE DESCONTO (a.a.) 14,0%

VALOR DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 28.145          

VALOR DA PERPETUIDADE DESCONTADO 125.490        

VALOR OPERAC IONAL DE ZETTA FROTAS 153.635        

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO (92.975)         

VALOR ECONÔMICO DE ZETTA FROTAS 60.660          

VALOR ECONÔMICO DE ZETTA FROTAS (R$ mi l )
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Notas Importantes 

A leitura das informações a seguir é imprescindível para a compreensão das limitações de responsabilidade do presente relatório: 

 As projeções apresentadas neste documento são fruto de 

discussões técnicas envolvendo todas as partes, sendo 

importante enfatizar que a MEDEN não é responsável e 

não fornece garantias quanto à efetivação dessas. 

 A MEDEN declara não ter conflito de interesses ou 

conhecimento sobre existência de circunstâncias relevantes 

que comprometam nossa posição de independência em 

relação a este trabalho. Notadamente, ressaltamos que 

nossos honorários não estão de forma alguma vinculados 

à nossa conclusão. 

 Declaramos não ter conhecimento de qualquer ação da 

Locamérica com a intenção de direcionar, limitar ou 

dificultar nossos trabalhos, inclusive no que tange à prática 

de atos que possam ter comprometido nosso acesso às 

informações relevantes para nossa conclusão. 

 Este relatório não representa, sob nenhuma hipótese, 

aconselhamento ou recomendação por parte da MEDEN, 

sendo a decisão a respeito da utilização das informações 

aqui contidas de responsabilidade única e exclusiva 

daquele que o acessar. Dessa forma, tanto a MEDEN, 

quanto seus sócios e profissionais são isentos de 

responsabilidade sobre qualquer prejuízo decorrente da 

efetivação da transação na qual este relatório se insere; 

 Destacamos que o escopo deste trabalho não inclui 

auditoria das demonstrações financeiras, sendo assim, não 

estamos emitindo opinião sobre as mesmas.  

 Este relatório não se destina à circulação irrestrita, por ter 

sido desenvolvido para uso exclusivo de Locamérica, ele 

não deve ser apresentado ou distribuído a terceiros, sem 

aprovação prévia e por escrito da MEDEN. 

 Reservamo-nos o direito de revisar os cálculos incluídos 

neste relatório e de revisar nossa opinião caso tenhamos 

conhecimento posterior de informações não disponíveis 

por ocasião da emissão deste relatório. 

 Assumimos, a não ser quando comunicados do contrário, 

que inexistem ônus ou gravames atingindo as sociedades 

objeto da nossa avaliação. 

 O processo de aprovação interna deste Laudo incluiu a 

revisão metodológica e de cálculos pela liderança da 

equipe envolvida no trabalho, incluindo os sócios 

responsáveis pela avaliação. 
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Informações da avaliada 

  

Fundada em 1998, a Zetta Frotas tem como atividade 

preponderante a revenda e a locação de longa duração de 

veículos, sem serviço de motorista, provendo serviço de 

terceirização de frota, além de serviços de manutenção de veículos 

e equipamentos. 

Atualmente o Grupo conta com uma frota de aproximadamente 

2,6 mil veículos, divididos entre as diferentes linhas de negócios, 

quais sejam: 

 Terceirização de Frotas de Veículos Adaptados: Consiste na 

gestão de frotas de veículos adaptados para diversos 

segmentos, como ronda de policiamento, frotas de 

segurança, área de saúde, serviços para o setor elétrico e 

de mineração, transporte funerário, dentre outros; e 

 Terceirização de Frotas de Veículos Não-Adaptados: 

Consiste na gestão de frotas de veículos para o segmento 

corporativo. 

PRINCIPAIS CLIENTES E CONTRATOS 

Em análise dos principais clientes da companhia, verifica-se que a 

grande maioria são públicos, sendo preponderantemente Estados 

e depois Municípios. 

Os cinco maiores contratos da companhia respondem por cerca 

de 75% do backlog total existente da Zetta Frotas, sendo eles: 

 Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás; 

  Governo do Pará; 

 Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato 

Grosso; 

 Secretaria de Segurança Pública do Estado de Maranhão; 

e 

 Prefeitura de Uberaba. 
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS HISTÓRICAS 

Balanço Patrimonial 

Abaixo, é apresentado o balanço patriomial histórico da companhia: 

 

 

Cabe ressaltar que, conforme apresentado nas Demonstrações 

Financeiras da companhia, há uma ressalva da auditoria externa 

referente ao registro a valor justo de contratos ativos na rubrica 

Zetta Frotas

Balanço Patrimonial (Em R$ mil)
SALDO EM 

31/12/2018

SALDO EM 

31/12/2019

ATIVO CIRCULANTE               92.654                 83.779 

Caixa e equivalentes de caixa                     1.857                        2.368 

Contas a receber de clientes                   63.537                      75.219 

Ativo destinado para venda                   23.879                        2.613 

Titulos de capitalização                          21                                - 

Adiantamentos                        266                        1.151 

Despesas antecipadas                        638                           703 

Impostos a recuperar                        183                           284 

Créditos com consorcios                     2.273                        1.441 

ATIVO NÃO CIRCULANTE               74.324               176.600 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                4.535                 17.760 

Partes relacionadas                     3.983                      14.781 

Créditos com consorcios                        134                           528 

Impostos diferidos                        418                        2.451 

INVESTIMENTOS                        -                          - 

IMOBILIZADO               69.584               158.608 

Veículos                   64.746                    141.165 

Máquinas e equipamentos                        522                        9.740 

Móveis e utensilios                          97                           128 

Instalações                          50                             43 

Computadores e periféricos                          25                             46 

Embarcações                     4.144                        3.919 

Direito de Uso                             -                        3.567 

INTANGÍVEL                   205                      232 

TOTAL DO ATIVO             166.978               260.379 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Zetta Frotas

Balanço Patrimonial (Em R$ mil)
SALDO EM 

31/12/2018

SALDO EM 

31/12/2019

PASSIVO CIRCULANTE               40.244                 69.947 

Empréstimos e Financiamentos                   26.761                      45.585 

Consorcios a pagar                     6.054                        6.585 

Fornecedores                     3.271                        9.237 

Obrigações tributárias                     3.048                        3.024 

Obrigações trabalhistas                        529                           821 

Contas a pagar por aquisição de investimento                             -                           941 

Outros passivos                        581                        3.754 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE               35.819                 77.302 

Empréstimos e Financiamentos                   23.117                      51.105 

Consorcios a pagar                     1.216                        5.809 

Dividendos a pagar                            1                               1 

Partes relacionadas                             -                             28 

Obrigações tributárias                        949                        2.466 

Outras contas a pagar                        249                        2.349 

IR/CSLL diferidos                   10.287                      15.544 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO               90.915               113.130 

Capital Social                   18.940                      18.940 

Ajuste de avaliação patrimonial                   43.641                      58.017 

Lucros (Prejuízos) acumulados                   28.333                      36.171 

Participação de não controladores                            1                               2 

TOTAL DO PASSIVO             166.978               260.379 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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de Contas a Receber de Clientes. Dessa forma, o saldo desta 

rubrica e do Patrimônio Líquido estariam majorados em R$ 43.624 

mil em 2018 e R$ 58.001 mil em 2019. 

Para os cálculos deste relatório, foi utilizado o balanço patrimonial 

com o ajuste do contas a receber, conforme proposto pela 

auditoria externa.

Demonstração de Resultado 

Abaixo, é apresentada a demonstração de resultados  históricos 

da companhia: 

 

 

 

DRE -  Zetta Frotas Análise Horizontal

(R$ mil)

SALDOS EM 

DEZ/2018

SALDOS EM 

31/12/2019

2018 2019 2018-2019

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 84.044           102.777         100,0% 100,0% 22,3%

CUSTOS DO SERVIÇO PRESTADO (46.816)          (61.476)         -55,7% -59,8% 31,3%

Custo da Locação (19.811)          (21.897)         -23,6% -21,3% 10,5%

Custos de Frotas (15.803)              (18.062)             -18,8% -17,6% 14,3%

Custo de Implantação (IPVA e DPVAT) (1.292)                (2.486)               -1,5% -2,4% 92,4%

Recuperação de Crédito de PIS/COFINS 3.991                 4.971                4,7% 4,8% 24,6%

Aluguel de instalações (4.474)                (4.564)               -5,3% -4,4% 2,0%

Serviço de Terceiros (1.663)                (1.127)               -2,0% -1,1% -32,2%

Outras Despesas não correntes (570)                   (629)                  -0,7% -0,6% 10,4%

Custo de Venda de Seminovos (18.952)          (24.642)         -22,6% -24,0% 30,0%

Depreciação Custo (8.053)            (14.937)         -9,6% -14,5% 85,5%

LUCRO BRUTO 37.228           41.301          44,3% 40,2% 10,9%

DESPESAS OPEERACIONAIS (11.195)          (16.729)         -13,3% -16,3% 49,4%

Operacionais (10.453)          (15.805)         -12,4% -15,4% 51,2%

Despesas com Pessoal (5.921)                (8.511)               -7,0% -8,3% 43,7%

Despesas administrativas (1.927)                (3.161)               -2,3% -3,1% 64,0%

Serviço de Terceiros (1.644)                (2.078)               -2,0% -2,0% 26,4%

Despesas Tributárias (894)                   (2.060)               -1,1% -2,0% 130,4%

Despesas com vendas (33)                     (27)                    0,0% 0,0% -18,2%

Provisão para demandas Judiciais 16                      -                    0,0% 0,0% -100,0%

Outras Receitas (Despesas) não Correntes (50)                     32                     -0,1% 0,0% -164,0%

Perdas esperadas (impairment)  de contas a receber (347)               -                -0,4% 0,0% -100,0%

Depreciação/Amortização Despesa (395)               (924)              -0,5% -0,9% 133,9%

EBIT            26.033           24.572 31,0% 23,9% -5,6%

RESULTADO FINANCEIRO (9.094)            (14.434)         

Receitas Financeiras 55                      273                   

Despesas Financeiras (9.149)                (14.707)             

EBT 16.939           10.138          

IR/CSLL (4.191)            (2.301)           

RESULTADO DO EXERCÍCIO            12.748             7.837 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Analise Vert ical
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ANÁLISE MERCADO 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

A história da Locação de veículos no Brasil é tão antiga quanto da 

própria indústria automotiva no país. A primeira empresa 

especializada na locação de carros surgiu em 1956, fundada por 

empresários do ramo de revenda de usados, que alugavam os 

veículos como atividade suplementar. Na década seguinte, a 

atividade teve grande impulso, importante a experiência norte-

americana, profissionalizando-se rapidamente e dando início aos 

aluguéis de longo prazo. Já em 1977 foi fundada a Associação 

Brasileira das Locadoras de Automóveis. 

O mercado de locação de veículos está concentrado 

principalmente no Sudeste, pelo tamanho da economia local e 

incentivos fiscais existentes em estados como Minas Gerais. Dessa 

forma, a região concentra aproximadamente 50% das compras de 

veículos realizadas em todo o país: 

 

Nos últimos anos, com a crescente aderência à utilização de bens 

compartilhados, as locadoras de veículos têm experimentado uma 

alta no número de diárias locadas. Entre 2018 e 2019, o número 

de diárias subiu de 43 milhões para 49,6 milhões, segundo dados 

da ABLA, um crescimento de 15%. Enquanto isso, as vendas de 

varejo de veículos novos reduziram de 2,8 milhões para 1,5 

milhão no mesmo período.  

“Existe um enorme potencial de crescimento também nesse 

segmento”, diz Paulo Miguel Junior, presidente do conselho da 

ABLA, quando perguntado sobre o aluguel para motoristas de 

aplicativo. Numa estimativa preliminar da ABLA, da frota total de 

997.416 veículos das locadoras, entre 150 mil a 200 mil carros 

21.860 

8.191 

7.149 

3.543 

2.545 

Distribuição da compra de veículos por região

Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Norte
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estão alugados para esses motoristas. O Brasil é um dos maiores 

mercados de aplicativos de transporte no mundo, com mais de 

600 mil motoristas cadastrados, conforme dados das próprias 

empresas. 

A adaptação à nova demanda de mercado obriga os players deste 

mercado a reverem diversas estratégias, entre elas a manutenção 

da frota. Motoristas de aplicativo exigem veículos mais novos e 

modernos, de maneira geral, obrigando as locadoras a 

renovarem suas frotas em períodos cada vez mais curtos. A ABLA 

estima que a idade média dos veículos vendidos pode chegar a 

até 12 meses. 

VENDA DE SEMINIOVOS 

Em 2019, estima-se a existência de mais de 48 mil revendedores 

de veículos no Brasil, empregando 620.000 pessoas e 

movimentando mais de R$ 380 bilhões anualmente. 

Segundo a Federação que congrega os lojistas de carros 

seminovos e usados do Brasil, a comercialização desses modelos 

cresceu 2% no ano passado em nosso País, atingindo um total de 

14.592.691 unidades. O automóvel Volkswagen GOL, ex-

campeão de vendas do mercado brasileiro de 0km, foi o modelo 

seminovo e usado mais comercializado do Brasil em 2019, com 

900.000 unidades faturadas. 

Os modelos com 4 a 8 anos de idade – chamados de “usados 

jovens” - foram os mais vendidos, representando 39% do total. 

Enquanto isso, os “seminovos” – veículos de 0 a 3 anos – ficaram 

com 15% do mercado. 

A venda de semi-novos vem caindo desde 2017, ano em que 

foram vendidas mais de 5 milhões de unidades. Em 2019, a venda 

dessa categoria somou menos de 50% daquele ano, com 2,2 

milhões de vendas. 

Abaixo vemos a evolução histórica do número de veículos 

vendidos no Brasil, conforme informações da FENABRAVE – 

Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores: 

 

11.880.122 12.513.988 13.377.094 13.351.777 13.348.992 14.212.673 14.275.382 14.592.691 

3.802.071 3.767.370 
3.498.012 2.568.976 2.018.349 

2.200.000 2.565.117 2.787.000 

 -

 3.500.000

 7.000.000

 10.500.000

 14.000.000

 17.500.000

 21.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Venda de Veículos Novos e Usados

Usados 0km
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Ainda, segundo a ABLA, as locadoras são responsáveis por 20% 

das compras de carros novos no país, sendo que as 3 maiores 

companhias do setor – Unidas, Movida e Localiza – responderam 

por 14,88% de todos os emplacamentos do setor, um total de 

quase 300 mil veículos. 

TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS 

O negócio de terceirização de frotas consiste em locações de 

longo prazo de veículos para pessoas jurídicas e corporações, 

contemplando também serviços de gestão e administração de 

frotas como: escolha dos veículos adequados, manutenção da 

frota, fornecimento de seguros, assistência emergencial 24h, 

disponibilização de veículo substituto etc. 

O mercado de terceirização de frotas surgiu no Brasil na década 

de 80 e cresceu exponencialmente desde então. O CAGR médio 

entre 2011 e 2015 foi de 10%, passando a frota total brasileira 

de 309 mil para 629 mil unidades no período.  

Num estudo conduzido pelo Observatório de Veículos de 

Empresas (OVE) no final de 2019 indica que 32% das empresas 

projetam ampliar suas frotas em 2020, e 50,6% delas já visam a 

terceirização. 

Observando mercados mais maduros, como o Norte-americano, 

vê-se que ainda há muito espaço para crescimento deste setor no 

Brasil. Enquanto nos Estados Unidos existem mais de 140 milhões 

de veículos comerciais (sendo 40% deles rastreados e 

monitorados), no Brasil são apenas 7 milhões de veículos 

empresariais (com uma taxa de 4% de rastreamento). No entanto, 

a venda de veículos naquele país é apenas 10 vezes maior do que 

no Brasil, mostrando um espaço para crescimento de 100%, 

considerando apenas a quantidade de veículos atual. 
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Metodologia de Avaliação 

Abordagem da Renda: Fluxo de Caixa Descontado 

No uso dessa metodologia os avaliadores consideram que o valor 

de uma empresa, ou de uma unidade geradora de caixa de forma 

geral, é função dos fluxos de caixa que serão gerados por ela e 

do momento no qual esses estarão disponíveis. 

O fluxo de caixa projetado é trazido a valor presente por uma taxa 

que leve em consideração os riscos inerentes ao negócio avaliado 

e a estrutura de capital da unidade geradora de caixa objeto da 

avaliação. 

Taxa de Desconto 

Conforme descrito anteriormente na metodologia de Fluxo de 

Caixa Descontado, o valor de uma unidade geradora de caixa 

qualquer é função de sua geração de caixa esperada e da taxa de 

desconto aplicável.  

Para cálculo dessa taxa, o presente relatório mensurou o custo 

ponderado de capital da companhia. Essa taxa considera o 

retorno exigido pelos acionistas e o custo do capital de terceiros, 

ponderados pela estrutura de capital da companhia. 

Para estimar essa variável, os avaliadores utilizaram o WACC 

(“Weighted Average Cost of Capital”), modelo amplamente 

desenvolvido academicamente e aceito pelo mercado. 

Para mais referências sobre o modelo verificar, dentre outros, a 

obra: Duff & Phelps. 2018 Valuation Handbook – Guide to Cost of 

Capital. 

Mid-Year Convention 

A taxa de desconto obtida conforme descrito anteriormente é uma 

taxa anual, porém, os fluxos da unidade geradora de caixa objeto 

da avaliação ocorrem ao longo de cada um dos períodos 

projetados.  

Assim, o caixa gerado no início de cada ano deveria ser trazido a 

valor presente por um fator diferente em relação ao caixa gerado 

no final de cada ano. Como premissa simplificadora, adotamos a 

convenção de descontar os fluxos supondo que eles são gerados 

de forma linear durante todo ano, com isso, podemos descontá-

los como se estes fossem gerados na sua totalidade na metade de 

cada um dos períodos da projeção. 
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Modelagem  

Conforme descrito anteriormente, o presente relatório utilizou a 

abordagem da renda para determinar o valor econômico de 

Locamérica, considerando, entre outras, as seguintes premissas: 

 A data-base da avaliação é 31 de dezembro de 2019; 

 Os dados da avaliação são apresentados em termos reais, 

ou seja, não consideram a expectativa de inflação futura; 

 Foi realizada projeção por um período de 06 (seis), entre 

janeiro de 2020 e dezembro de 2025; 

 Após o ano 2025, foi considerado o valor residual da 

empresa, com crescimento real de 0,0% a.a.; 

Para descontar os valores dos fluxos de caixa futuros foi 

utilizada a taxa de desconto real de 14,0% a.a., taxa essa 

calculada conforme demonstrado no anexo deste laudo; e 

 

 As premissas macroeconômicas e outras utilizadas na 

avaliação estão disponíveis no decorrer deste relatório e 

seus anexos. 
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PREMISSAS PARA PROJEÇÃO DOS FLUX OS DE CAIX A  

RECEITA OPERACIONAL  

As Receitas da Zetta são segregadas entre suas principais linhas de negócios, quais sejam: (i) Terceirização de Frotas (Fleet); (ii) Venda de 

Seminovos; e (iii) Prestação de Serviços, sendo esta última referente à um contrato de prestação de serviços com um cliente específico. As 

projeções de crescimento se baseiam na expectativa da entrada de novos contratos no pipeline da companhia e da renovação dos contratos 

atuais da companhia. Já a venda de seminovos é parte intrínseca do negócio da companhia, que compra veículos em alta quantidade, 

permitindo a prática de preços abaixo do mercado e garantindo uma entrada de caixa significativa na sua venda. Abaixo, demonstramos 

graficamente a evolução projetada para este crescimento: 
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CUSTOS DIRETOS 

Os Custos Diretos da Zetta são associados aos custos de manutenção dos veículos e o custo dos veículos vendidos. Vale destacar que 

este último corresponde ao custo de aquisição de frotas, que posteriormente são vendidas, deduzido da depreciação incorrida. Esta 

linha consiste apenas em um lançamento contábil para fins de demonstração de resultado, uma vez que o efeito no caixa se dá no 

momento do investimento em imobilizado (aquisição de frotas). 

A projeção dos custos de Locação foi realizada considerando o percentual histórico dos mesmos sobre a Receita Operacional Líquida 

e as perspectivas da companhia para este segmento. Já os custos da venda de veículos foram projetados considerando o preço de 

aquisição de veículos novos e a idade média dos veículos vendidos. O gráfico abaixo demonstra visualmente a evolução projetada 

para estes custos, assim como a margem líquida da companhia:  
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DESPESAS OPERACIONAIS 

As despesas operacionais foram divididas entre Despesas com Vendas e Gerais e Administrativas. Tais despesas foram projetadas 

considerando o histórico da companhia e o orçamento plurianual da administração. 

Abaixo apresentamos a projeção destas despesas e a evolução da margem EBITDA da companhia.  
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IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

Foi considerada a alíquota de 34% de IR/CSLL por todo o período 

projetivo, uma vez que a companhia se encontra no regime de 

tributação do lucro real. 

CAPITAL DE GIRO 

Os prazos para a projeção do capital de giro foram projetados 

com base no histórico da companhia e nas expectativas da 

administração. O quadro abaixo demonstra o número de dias 

utilizados para cada conta: 

 

MOVIMENTAÇÃO DA FROTA  

Uma vez que a atividade da companhia gira em torno da 

aquisição de frotas para locação com posterior venda da mesma, 

demonstramos no anexo 1 deste relatório como projetamos a 

movimentação da frota da empresa. 

Partindo da Frota existente na data-base, projetamos a aquisição 

de novos veículos conforme o Business Plan da administração da 

empresa, que são utilizados por um prazo médio de 28 meses 

antes de serem baixados ao estoque para venda. 

A taxa de depreciação considerada para os veículos é de  

13,3% a.a. 

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 

Para os demais imobilizados e software, consideramos a taxa 

ponderada de depreciação de 16,0% a.a. com investimento em 

manutenção correspondente à depreciação do valor contábil do 

mesmo. 

 

USOS DIAS FONTE

Contas a receber de clientes 90 ROL LOCAÇÃO

Adiantamentos 3 ROL LOCAÇÃO

Despesas antecipadas 3 ROL LOCAÇÃO

Impostos a recuperar 1 ROL LOCAÇÃO

Créditos com consorcios 9 ROL LOCAÇÃO

FONTES DIAS FONTE

Consorcios a pagar 30 CUSTO DO VEÍCULO VENDIDO

Fornecedores 63 CMV + DESPESAS

Obrigações tributárias 15 ROL LOCAÇÃO

Obrigações trabalhistas 12 CMV

Outros passivos 10 ROL LOCAÇÃO
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Conclusão 

Sumarizando as informações descritas concluíram os peritos que o valor econômico de Zetta Frotas, na data base da avaliação, é conforme 

tabela abaixo: 

 

Ressaltamos que as interpretações sobre a conclusão deste relatório devem ser feitas a partir da leitura integral, inclusive dos seus anexos, 

não sendo a Meden responsável por considerações tiradas de sua leitura parcial. 

Conclui-se assim o presente relatório de avaliação, sendo o mesmo entregue em vias físicas e sob forma digital com certificação dos 

responsáveis técnicos, composto por 19 (dezenove) páginas e 02 (dois) anexos.  

  

 

TAXA DE DESCONTO (a.a.) 13,5% 14,0% 14,5%

VALOR DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 29.575            28.145          26.747         

VALOR DA PERPETUIDADE DESCONTADO 133.313         125.490        118.289       

VALOR OPERAC IONAL DE ZETTA FROTAS 162.888         153.635        145.036   

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO (92.975)          (92.975)         (92.975)        

VALOR ECONÔMICO DE ZETTA FROTAS 69.913       60.660          52.061     

VALOR ECONÔMICO DE ZETTA FROTAS (R$ mi l )
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Anexos 

1. CÁLCULO DA TAXA DE DESCONTO 

2. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS – FLUXO DE CAIXA 



     ANEXO I



 
 
 

 

1 

ANEX O 01 – CÁLCULO DA TAX A DE DESCONTO 

 

 

 

 

i. Estimativa de inflação americana e brasileira. 

ii. Representa o retorno requerido por um investidor ao aplicar seus 

recursos em um título livre de risco de crédito, aqui considerado 

como a taxa dos títulos do governo americano (T-Bonds de 20 anos). 

iii. É uma medida do risco do setor da companhia avaliada em relação 

à média do Mercado, para fins de cálculo foi utilizado a base de 

dados do pesquisador e professor Aswath Damodaran. 

iv. Excesso de retorno, em relação a taxa livre de risco, que um 

investidor exigiria para estar exposto ao mercado de ações. Foram 

utilizados dados da série histórica presente no livro: Duff & Phelps. 

2018 Valuation Handbook – Guide to Costo of Capital. 

v. Retorno adicional verificado para investimentos em empresas 

menores em relação aos seus pares maiores, assim, assume-se que 

um investidor exigiria esse tipo de compensação pelo risco incorrido. 

Para mensuração foi utilizada a fonte: Duff & Phelps. 2018 Valuation 

Handbook – Guide to Costo of Capital. 

vi. Retorno adicional que um investidor exigiria para aplicar seus 

recursos em títulos de governo não são considerados livres de risco. 

Nossa análise utilizou o índice Emerging Markets Bond Index Plus 

(EMBI+) 

vii. Risco específico atrelado a concentração de clientes públicos e a 

possibilidade de renovação/êxito em novas licitações. 

viii. Retorno exigido por terceiros ao conceder empréstimos e/ou 

financiamentos para a companhia. 

CAPITAL PRÓPRIO 58%

CAPITAL DE TERCEIROS 42%

INFLAÇÃO AMERICANA PROJETADA 2,0%

INFLAÇÃO BRASILEIRA PROJETADA 3,5%

TAXA LIVRE DE RISCO (Rf) 1,2% (ii)

BETA d 0,75         

BETA r 1,11         

PRÊMIO DE MERCADO (Rm - Rf) 6,0% (iv)

PRÊMIO DE TAMANHO (Rs) 8,4% (v)

RISCO PAÍS 3,9% (vi)

RISCO ESPECÍFICO 2,0% (vii)

Re Nominal em US$ (=) 22,1%

Re Real (=) 19,7%

Rd Nominal em R$ (=) 13,0% (viii)

Re Real (=) 9,2%

Rd Nominal com benefício fiscal (=) 6,1%

CAPITAL PRÓPRIO 19,7%

CAPITAL DE TERCEIROS 6,1%

WACC ( = ) 14,0%

CUSTO DO CAPITAL DE TERCEIROS

CUSTO PONDERADO DE CAPITAL

ESTRUTURA DE CAPITAL

(i)

CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO

(iii)
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LAUDO DE AVALIAÇÃO MA_0042_20 ANEXO 2 - PREMISSAS PROJETIVAS

PREMISSAS PROJETIVAS ZETTA FROTAS 2020 2021 2022 2023 2024 2025

R$ mil 2.018,00          2.019,00            2.020,00             2.021,00           2.022,00           2.023,00        
RECEITA LÍQUIDA 191.424           251.294              263.096              263.096             263.096             263.096         

86,3% 31,3% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Receita de Locação  129.011  163.455  169.494  169.494  169.494  169.494

Frota Inicial 2.474                3.871                  4.168                   4.168                 4.168                 4.168              
Adições 2.464                1.954                   1.784                    1.784                  1.784                  1.784              

Baixas a estoque (1.067)               (1.657)                 (1.784)                  (1.784)                 (1.784)                 (1.784)             
Frota Final 3.871                4.168                  4.168                   4.168                 4.168                 4.168              

Frota Média 3.173                4.020                  4.168                   4.168                 4.168                 4.168              
Ticket médio (R$ mil) 40,7                  40,7                    40,7                     40,7                   40,7                   40,7                

Prestação de serviços  12.720  12.720  12.720  12.720  12.720  12.720
% Cresc. 49,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Venda de Veículos  49.693  75.119  80.883  80.883  80.883  80.883
Veículos Vendidos 1.096                1.657                  1.784                   1.784                 1.784                 1.784              

Ticket médio (R$ mil) 45,3                  45,3                    45,3                     45,3                   45,3                   45,3                

CUSTOS DIRETOS (84.193)            (117.612)             (124.776)             (124.776)            (124.776)            (124.776)        
-44,0% -46,8% -47,4% -47,4% -47,4% -47,4%

Custos de Locação (34.500)            (42.492)              (43.894)               (43.894)              (43.894)              (43.894)          
Custos de Frotas (31.195)             (39.524)               (40.984)                (40.984)               (40.984)               (40.984)           
% ROL de Locação -24,2% -24,2% -24,2% -24,2% -24,2% -24,2%
Custo de Implantação (IPVA e DPVAT) (4.294)               (5.440)                 (5.641)                  (5.641)                 (5.641)                 (5.641)             
% ROL de Locação -3,3% -3,3% -3,3% -3,3% -3,3% -3,3%
Recuperação de Crédito de PIS/COFINS 8.585                10.878                11.280                 11.280               11.280               11.280            
% ROL de Locação 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%
Aluguel de instalações (4.564)               (4.564)                 (4.564)                  (4.564)                 (4.564)                 (4.564)             
% Cresc. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Serviço de Terceiros (1.946)               (2.466)                 (2.557)                  (2.557)                 (2.557)                 (2.557)             
% ROL de Locação -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5%
Outras Despesas não correntes (1.086)               (1.376)                 (1.427)                  (1.427)                 (1.427)                 (1.427)             
% ROL de Locação -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8%
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LAUDO DE AVALIAÇÃO MA_0042_20 ANEXO 2 - PREMISSAS PROJETIVAS

PREMISSAS PROJETIVAS ZETTA FROTAS 2020 2021 2022 2023 2024 2025

R$ mil 2.018,00          2.019,00            2.020,00             2.021,00           2.022,00           2.023,00        
Custo de Venda de Seminovos (49.693)            (75.119)              (80.883)               (80.883)              (80.883)              (80.883)          
Veículos Vendidos 1.096                1.657                  1.784                   1.784                 1.784                 1.784              
Ticket médio (R$ mil) (45,3)                 (45,3)                   (45,3)                    (45,3)                   (45,3)                   (45,3)               
% ROL de Venda de Veículos -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

DESPESAS E CUSTOS INDIRETOS (15.878)            (15.914)               (15.921)               (15.921)              (15.921)              (15.921)          
% Rol -8,3% -6,3% -6,1% -6,1% -6,1% -6,1%

Despesas (15.878)            (15.914)              (15.921)               (15.921)              (15.921)              (15.921)          
Despesas com Pessoal (8.511) (8.511) (8.511) (8.511) (8.511) (8.511)

% Cresc. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Despesas administrativas (3.161) (3.161) (3.161) (3.161) (3.161) (3.161)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Serviço de Terceiros (2.078) (2.078) (2.078) (2.078) (2.078) (2.078)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Despesas Tributárias (2.060) (2.060) (2.060) (2.060) (2.060) (2.060)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Despesas com vendas (68)                    (104)                    (111)                     (111)                    (111)                    (111)                

% ROL de Venda de Veículos -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%

EBITDA 91.353             117.769              122.398              122.398             122.398             122.398         
Mg. Ebitda 47,7% 46,9% 46,5% 46,5% 46,5% 46,5%
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LAUDO DE AVALIAÇÃO MA_0041_20 ANEXO 2 - IMOB E ESTOQUE VEICULOS

IMOBILIZADO E ESTOQUE VEÍCULOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(R$ mil) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Veículos Custo R$ Valor Inicial 161.781      267.173      289.579      289.579      289.579      289.579      
Baixas para estoque (80.496)        (124.990)      (134.580)      (134.580)      (134.580)      (134.580)      
Adições 185.888       147.396       134.580       134.580       134.580       134.580       
Valor Final 267.173    289.579    289.579    289.579    289.579    289.579    

Veículos Residual R$ Valor Inicial 141.165      250.149      285.402      300.586      315.769      330.953      
Adições (Baixas) Líquidas 105.392       22.406         -               -               -               -               
Depreciação do Período (28.525)        (37.024)        (38.514)        (38.514)        (38.514)        (38.514)        
Depreciação Transferida para Estoque 32.118         49.871         53.697         53.697         53.697         53.697         
Valor Final 250.149      285.402      300.586      315.769      330.953      346.136      

Ativo Disponível para Venda R$ Valor Inicial 2.613          1.298          1.298          1.298          1.298          1.298          
Adições 48.378      75.119      80.883      80.883      80.883      80.883      
Baixas (49.693)        (75.119)        (80.883)        (80.883)        (80.883)        (80.883)        
Valor Final 1.298          1.298          1.298          1.298          1.298          1.298          
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LAUDO DE AVALIAÇÃO MA_0042_20 ANEXO 2 - IMOBILIZADO-INTANGIVEL

IMOBILIZADO / INTANGÍVEL Data-Base 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(R$ mil) 31-dez-19 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Capex Manuntenção 2.724                  2.941          3.394                    3.901          4.485          5.155            
Capex Expansão
CAPEX TOTAL 2.724                  2.941          3.394                    3.901          4.485          5.155            
Imobilizado - Custo Original 17.029        17.029                17.029        17.029                  17.029        17.029        17.029          
Valor Residual 13.876        11.152                8.429          5.705                    2.982          258             -                
Depreciação do Imobilizado Original 2.724                  2.724          2.724                    2.724          2.724          258               
Depreciação dos Novos Investimentos 218                     671             1.178                    1.761          2.432          3.202            
DEPRECIAÇÃO TOTAL 2.941                  3.394          3.901                    4.485          5.155          3.460            
Depreciação CAPEX

2020 218                     436             436                       436             436             436               
2021 -                     235             470                       470             470             470               
2022 -                     -              271                       543             543             543               
2023 -                     -              -                        312             624             624               
2024 -                     -              -                        -              359             717               
2025 -                     -              -                        -              -              412               
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LAUDO DE AVALIAÇÃO MA_0042_20 ANEXO 2 - CAPITAL DE GIRO

CAPITAL DE GIRO 31/12/2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

R$ mil

CONTAS A RECEBER 20.797          38.532       47.896        49.538        49.538        49.538        49.538        
Contas a receber de clientes 17.218           35.570        44.214        45.730        45.730        45.730        45.730        
Adiantamentos 1.151             1.260          1.566          1.620          1.620          1.620          1.620          
Despesas antecipadas 703                1.269          1.577          1.631          1.631          1.631          1.631          
Impostos a recuperar 284                434             540             558             558             558             558             
Créditos com consorcios 1.441             3.613          4.492          4.646          4.646          4.646          4.646          
CONTAS A PAGAR 23.421          31.518       38.424        39.635        39.635        39.635        39.635        
Consorcios a pagar 6.585             11.964        14.872        15.382        15.382        15.382        15.382        
Fornecedores 9.237             8.863          10.275        10.523        10.523        10.523        10.523        
Obrigações tributárias 3.024             5.775          7.179          7.425          7.425          7.425          7.425          
Obrigações trabalhistas 821                1.107          1.364          1.409          1.409          1.409          1.409          
Outros passivos 3.754             3.808          4.733          4.896          4.896          4.896          4.896          
CAPITAL DE GIRO (2.624)            7.014          9.473          9.903          9.903          9.903          9.903          
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 9.638          2.459          431             -              -              -              
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LAUDO DE AVALIAÇÃO MA_0042_20 ANEXO 2 - FLUXO

DRE PROJETADO 2018R 2019R 2020 2021 2022 2023 2024 2025
R$ mil

(% crescimento) 22,3% 86,3% 31,3% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL) 84.044           102.777         191.424               251.294          263.096           263.096          263.096           263.096           

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ( - ) (38.763)           (46.539)           (84.193)                  (117.612)          (124.776)           (124.776)          (124.776)           (124.776)           
LUCRO BRUTO ( = ) 45.281           56.238           107.231               133.682          138.320           138.320          138.320           138.320           

DESPESAS OPERACIONAIS ( - ) (10.800)           (15.805)           (15.878)                  (15.914)            (15.921)             (15.921)            (15.921)             (15.921)             
EBITDA ( = ) 34.481           40.433           91.353                 117.769          122.398           122.398          122.398           122.398           

Margem EBITDA (EBITDA/ROL) 41,0% 39,3% 47,7% 46,9% 46,5% 46,5% 46,5% 46,5%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ( - ) (8.448)             (15.861)           (31.467)                  (40.418)            (42.415)             (42.999)            (43.669)             (41.974)             

EBIT ( = ) 26.033           24.572           59.886                 77.350            79.983             79.400            78.729             80.424             
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL ( - ) (4.191)            (2.301)            (20.337)                  (26.275)            (27.170)             (26.972)            (26.744)             (27.320)             

Alíquota efetiva de IR/CSLL -16,10% -9,36% -33,96% -33,97% -33,97% -33,97% -33,97% -33,97%
NOPAT ( = ) 39.549                 51.075            52.813             52.428            51.985             53.104             

Margem líquida (LL/ROL) 20,7% 20,3% 20,1% 19,9% 19,8% 20,2%
FLUXO DE CAIXA LIVRE 2020 2021 2022 2023 2024 2025

R$ mil
ENTRADAS 120.708               166.613          176.111           176.309          176.537           175.961           
LUCRO LÍQUIDO ( + ) 39.549                   51.075             52.813              52.428             51.985              53.104              
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ( + ) 31.467                   40.418             42.415              42.999             43.669              41.974              
CUSTO DO VEÍCULOS  VENDIDO ( + ) 49.693                   75.119             80.883              80.883             80.883              80.883              
SAÍDAS (188.611)               (150.338)         (137.974)          (138.481)         (139.064)          (139.735)          
INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE FROTAS (185.888)                (147.396)          (134.580)           (134.580)          (134.580)           (134.580)           
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS ( - ) (2.724)                    (2.941)              (3.394)               (3.901)              (4.485)               (5.155)               
SALDO SIMPLES (67.903)                 16.275            38.136             37.828            37.473             36.226             
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO ( +/- ) (9.638)                    (2.459)              (431)                  -                   -                    -                    
SALDO DO PERÍODO (77.541)                 13.816            37.706             37.828            37.473             36.226             

Período de Desconto 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
Mid-Year Convention 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50
Fator de Desconto - Taxa 14,0% 1,07 1,22 1,39 1,58 1,81 2,06
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO (72.616)                 11.347            27.158             23.895            20.759             17.600             

Saldo a ser Perpetuado 17.600                   
Taxa de Perpetuidade 0,0%
Valor da Perpetuidade 125.490                 
VALOR OPERACIONAL DO NEGÓCIO 153.635               
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

CNPJ/ME Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569 

(Companhia Aberta de Capital Autorizado) 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020 

ANEXO IX – 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, Rua Alameda Santos, 

nº 438, Bairro Cerqueira CésarParaíso, CEP: 01.418-000 e domicílio legal na cidade de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, 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, (ii) a locação de máquinas e equipamentos, (iii) atividades de intermediação e 

agenciamento de serviços e negócios em geral, e (ivi) a participação em outras sociedades, na qualidade de 

sócia ou acionista. 
 

Parágrafo Único – O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Companhia deverá considerar: 

 

(i) os interesses de curto e longo prazo da Companhia e de seus acionistas; e 

(ii) os efeitos econômicos, sociais, ambientais e jurídicos de curto e longo prazo das operações da 
Companhia em relação aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais credores da Companhia 

e de suas subsidiárias, como também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente. 

 
Artigo 4° - A Companhia tem prazo de duração indeterminado. 

 
 

CAPÍTULO II 
CAPITAL SOCIAL 

 

Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$3.195.789.984,08 (três bilhões, cento e noventa e cinco 
milhões, setecentos e oitenta e nove mil e novecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos)R$ 

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 508.729.411 (quinhentos e oito 

milhões, setecentos e vinte e nove mil e quatrocentos e onze)447.729.411 (quatrocentos e quarenta e sete 
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milhões, setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e onze) 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 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$5.000.000.000,00 (cinco 

bilhões de reais)R$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de 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 



201 

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 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. 

 

Parágrafo Único – No desempenho de suas funções, os administradores da Companhia deverão considerar o 

melhor interesse da Companhia, incluindo os interesses, expectativas e os efeitos de curto e longo prazo de 

seus atos sobre os seguintes atores relacionados à Companhia e a suas subsidiárias:  

 

(i) os acionistas; 

(ii) os empregados ativos; 

(iii) os fornecedores, consumidores e demais credores; e 

(iv) a comunidade e o meio ambiente local e global. 

 
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, Compliance e Gestão de Riscos, (ii) um Comitê 
de Compliance, (iii) um Comitê de Seminovos, (iviii) um Comitê de Gestão de Pessoas, (iv) 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. 
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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, Compliance 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, Compliance e Gestão de Riscos poderá acumular 
ambas as características referidas no parágrafo terceiro. 

 
Parágrafo 5º - As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos estarão 

definidas em seu regimento interno, aprovado pelo conselho de administração. 

 
Parágrafo 6º - Competirá ao Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos, entre outras matérias 

previstas por Regimento próprio: 
 

(i) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; 
(ii) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; 

(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 e assegurar que os riscos das atividades 
desenvolvidas pela Companhia sejam devidamente identificados, controlados, monitorados e mitigados;  

(v) avaliar, monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento das políticas internas 
da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;  

(vi) garantir o atendimento à legislação e regulamentação aplicáveis e às políticas internas da Companhia; 

(vii) avaliar os impactos das normas dos órgãos reguladores e de auto regulação sob as atividades da 
Companhia; e 

(viii) possuir meios para recepção e tratamento de informações e/ou denúncias 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. 
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SEÇÃO II - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

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. 
 

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 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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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; 



206 

(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 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). 
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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 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, cujas funções poderão ser cumuladas 
pelo Diretor de Relações com Investidores 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 
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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. 

 
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. 
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Parágrafo 4º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, 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 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 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 
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; 
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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 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. 
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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; (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; 
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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. 

 

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; 
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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. 

 
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 



216 

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. 

 
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 
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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 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. 
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Parágrafo 2º - Os custos de elaboração do laudo de avaliação exigido deverão ser assumidos integralmente 

pelo ofertante. 

 
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 
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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. 

 
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. 

 
*** 

 

 


